GUIA PER ALS ALUMNES EN RELACIÓ AMB LA REALITZACIÓ DEL MÒDUL DE PRÀCTIQUES
PROFESSIONALS EN CENTRES DE TREBALL DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DEL
CATÀLEG NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS
Les capacitats que s’han d’adquirir en un entorn real de treball, del conjunt de mòduls formatius que
configuren els certificats de professionalitat associats al Catàleg Nacional de Qualificacions
Professionals, s’organitzen en un mòdul de formació pràctica que es du a terme, amb caràcter
general, en un centre de treball.
Aquesta formació té caràcter de pràctica professional no laboral i es desenvolupa mitjançant un
conjunt d’activitats professionals que permeten completar les competències professionals no
adquirides en el context formatiu.
El mòdul de formació pràctica en centres de treball és d’obligada realització per obtenir el certificat
de professionalitat, i constitueix l’oferta obligatòria dels centres de formació autoritzats pel SOIB que
imparteixen accions formatives associades a certificats de professionalitat.
La jornada de pràctiques no pot superar les 8 hores diàries. En els casos en què es faci de forma
simultània a la impartició d’un altre mòdul docent, la durada total diària de formació no pot superar
les 8 h. En cap cas es consideren hores efectives del mòdul les invertides en desplaçaments a
l’empresa o empreses.
En termes generals, i amb vista a permetre un adequat seguiment del mòdul de formació pràctica en
centres de treball, aquest s’ha de desenvolupar de dilluns a divendres, entre les 8 h i les 22 h, llevat
que les característiques de l’ocupació i/o de les empreses del sector requereixin un altre tractament
(caps de setmana, festius, horari nocturn, etc.).
Les pràctiques professionals en les empreses no suposen, en cap cas, l’existència de relació laboral
entre l’alumnat i les empreses.
Normativa de referència
La normativa de referència per al desenvolupament del mòdul de formació pràctica en centres de
treball dels certificats de professionalitat associats a les qualificacions del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals és la següent:
 Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat,
modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de desembre.
 Els reials decrets que regulen cadascun dels certificats de professionalitat associats a
qualificacions del CNQP (publicats a partir d’agost de 2008), modificats pel Reial decret
1675/2010, de 10 de desembre.
 Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional
per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.
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 Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la llei 30/2015, de 9 de
setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional para a l'Ocupació en
l'àmbit laboral.
 Ordre ESS/1897/2913, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008,
de 18 de gener.
 Les resolucions de les convocatòries de subvencions per finançar formació professional per
a l’ocupació.
Condicions per fer el mòdul
El mòdul de formació pràctica en centres de treball s’ha de desenvolupar preferentment quan s’hagin
superat totes les accions formatives (mòduls docents) mitjançant una avaluació positiva.
Excepcionalment, i prèvia sol·licitud, es pot autoritzar la realització simultània del mateix.
Us recordem que els treballadors desocupats han de tenir actualitzada la targeta de demanda.
Per avaluar el mòdul és imprescindible haver assistit al 100 % de les hores, llevat dels casos en què hi
hagi faltes i es justifiquin oportunament davant el SOIB, sempre que aquestes no superin el 25 % de la
durada total del mòdul. En cas d’absència, l’alumnat té l’obligació d’avisar amb antelació a l’empresa
que l’acull en pràctiques i al centre de formació. Es consideren causes justificades de l’alumnat les
establertes, amb caràcter general, en la normativa reguladora de la formació professional per a
l’ocupació.
En cap cas és considerada justificada la no-participació de l’alumnat per causes relacionades amb
interessos personals.
L’alumnat tindrà cobert el risc d’accidents derivat de l’assistència a les pràctiques a empreses i podrà
tenir dret a les beques o als ajuts que es determinin en la normativa vigent i en cadascuna de les
convocatòries de subvencions o convenis signats amb el SOIB que emparen el desenvolupament de
les accions formatives.
Exempció del mòdul de pràctiques
Les persones que acreditin una experiència laboral que es correspongui amb l’entorn professional del
certificat de professionalitat poden quedar exempts del mòdul de formació pràctica en centres de
treball.
Les persones interessades han de presentar una sol·licitud davant el SOIB, acompanyada de la
documentació que acrediti el compliment de les condicions d’exempció.
Els reials decrets que estableixen els certificats de professionalitat determinen les condicions
d’aquesta exempció:
1. L’alumnat dels programes de formació en alternança amb l’ocupació, en l’àrea del certificat
corresponent.
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2. L’alumnat que acrediti una experiència laboral com a mínim de 3 mesos, amb un mínim de
300 hores treballades en total, durant els darrers 5 anys i que es correspongui amb les
capacitats recollides en el mòdul del certificat de professionalitat que s’estigui cursant.
Aquesta experiència laboral s’ha d’acreditar mitjançant la documentació següent:
1. Per a treballadors per compte d’altri
a) Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o
l’Institut Social de la Marina o la Mutualidad a la qual estiguin afiliats, en què consti l’empresa,
la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
b) Certificació original o còpia compulsada de l’empresa en què hagin adquirit l’experiència laboral, en la qual consti específicament la durada de la prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha fet la dita activitat.
c) Fotocòpia del DNI o NIE (identificació de la persona interessada, d’acord amb l’article 31 de la
LRJPAC).
2. Per a treballadors autònoms o per compte propi
a) Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de
l’Institut Social de la Marina, dels períodes d’alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
b) Declaració responsable del compliment dels requisits amb la descripció de l’activitat desenvolupada i de l’interval de temps en què s’ha dut a terme.
c) Fotocòpia del DNI o NIE (identificació de la persona interessada, d’acord amb l’article 31 de la
LRJPAC).

3. Per a treballadors voluntaris o becaris
a) Certificació de l’organització o empresa en què s’hagi prestat l’assistència en la qual han de
constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què es varen dur a terme i
el nombre total d’hores que hi dedicaren.
b) Fotocòpia del DNI o NIE (identificació de la persona interessada, d’acord amb l’article 31 de la
LRJPAC).
Al web del SOIB, a l'apartat dels certificats de professionalitat, es troben els models de sol·licituds per
a l'exempció del mòdul de pràctiques.
Avaluació del mòdul de pràctiques professionals no laborals
El tutor/a de l’empresa designat/da pel centre de treball col·laborarà amb el tutor/a del centre/entitat
de formació per a l’avaluació que es farà en termes de apte/a o no apte/a.
L’assistència, tal com queda definida en l’apartat referent a l’alumnat, és condició imprescindible per
poder ser avaluat.
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