ANNEX 3
Característiques dels programes
1. Organització, estructura i durada dels programes
1.1.

Els programes de qualificació professional inicial són gratuïts per als
alumnes.

1.2.

Els programes de qualificació professional inicial inclouen els mòduls
obligatoris i els mòduls voluntaris. S’organitzen en dos nivells:
a) El primer nivell conté els mòduls obligatoris. En aquest nivell es
cursen els mòduls professionals específics i els mòduls formatius
de caràcter general. Aquest nivell té una durada d’un curs
acadèmic.
b) El segon nivell és de caràcter voluntari per als alumnes i no és
objecte d’aquesta convocatòria.

1.3.

Els mòduls professionals específics que s’imparteixen en el primer
nivell del programa tenen per finalitat preparar l’alumnat perquè
s’incorpori a la vida activa en el desenvolupament de llocs de treball
que requereixin una qualificació professional bàsica i comprenen els
continguts necessaris per adquirir les competències professionals
corresponents al programa. Aquests mòduls inclouen:
a) Mòduls referits a unitats de competència de qualificacions
professionals de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions
professionals.
b) El mòdul Formació pràctica en empreses, que no té caràcter
laboral i que té per finalitat complementar l’adquisició de
competències professionals relacionades amb el programa en
entorns reals de treball i completar els coneixements relatius al
sistema de relacions sociolaborals de les empreses.

1.4.

Els mòduls formatius de caràcter general que s’imparteixen en el
primer nivell del programa tenen per finalitat oferir a l’alumnat la
possibilitat d’adquirir o de refermar els coneixements i les
competències personals bàsiques, relacionades amb l’ensenyament

obligatori que són necessaris per aconseguir la inserció social i laboral
satisfactòria i, si n’és el cas, per continuar amb èxit els estudis,
especialment els cicles formatius de formació professional de grau
mitjà. S’organitzen al voltant dels àmbits de comunicació, social i
cientificotecnològic. A les Illes Balears, els mòduls formatius de
caràcter general són els mòduls:
a) Comunicació
b) Llengua anglesa
c) Ciències socials
d) Cientificotecnològic
e) Formació laboral i prevenció de riscos a la feina
f) Tutoria
1.5.

Els mòduls Comunicació i Llengua anglesa pertanyen a l’àmbit de
comunicació. El mòdul Ciències socials conforma l’àmbit social i el
mòdul Cientificotecnològic conforma l’àmbit cientificotecnològic.

1.6.

El mòdul Formació laboral i prevenció de riscos a la feina té per
finalitat dotar els alumnes dels recursos i de l’orientació necessària
per a la recerca d’un lloc de treball i per a l’autoocupació al llarg de la
vida, com també familiaritzar-los respecte del marc legal de les
condicions de treball, de les relacions laborals i la prevenció de riscos
dins l’àmbit professional del qual es tracti. La formació que estableix
aquest mòdul professional capacita per dur a terme responsabilitats
professionals equivalents a les que necessiten les activitats de nivell
bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
de prevenció.

1.7.

El mòdul Tutoria ha de partir de l’acció tutorial implícita en tota
activitat educativa i que es desenvolupa permanentment al llarg de
tot el procés formatiu dels alumnes. Aquesta acció ha d’incloure
activitats completes de grup, en l’horari establert, amb la finalitat de
facilitar el desenvolupament personal, especialment en aspectes com
l’autoestima i la motivació; la cooperació i la integració social i
l’aprenentatge d’habilitats socials i d’autocontrol, necessaris per
afavorir l’ocupació de l’alumnat d’aquests programes, com
l’autoformació i la formació permanent al llarg de tota la seva vida
activa.

1.8.

Els mòduls voluntaris que s’imparteixen en el segon nivell del
programa complementen la formació necessària per a l’obtenció del
títol de graduat en educació secundària obligatòria.

2. Distribució horària dels programes que s’imparteixin en règim
presencial
2.1.

Amb caràcter general, el primer nivell dels programes s’ha d’impartir
en un horari setmanal de 30 hores lectives distribuïdes en jornades de
sessió continuada o partida. Durant el curs, excepte en el període en
què es realitza el mòdul Formació pràctica en empreses, les 30 hores
setmanals es distribueixen de la forma següent:
a) S’han de destinar 15 hores lectives setmanals per impartir els
mòduls formatius de caràcter general.
b) S’han de destinar 15 hores lectives setmanals, per impartir els
mòduls professionals específics referits a unitats de competència
de qualificacions professionals de nivell 1 del Catàleg nacional de
qualificacions professionals. S’han d’impartir en blocs diaris
d’una durada mínima de dos períodes lectius consecutius i un
màxim de quatre, d’acord amb el disseny curricular que es dicti
per a aquest tipus de mòduls.
La distribució horària setmanal d’aquests mòduls figura en el quadre
que es troba més endavant.

2.2.

Els alumnes realitzen el mòdul Formació pràctica en empreses, amb
caràcter general, durant les quatre darreres setmanes del curs lectiu.
Aquest mòdul té una durada màxima de 160 hores distribuïdes a raó
de 40 hores setmanals.

2.3.

La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
pot autoritzar altres distribucions horàries setmanals per als casos en
què ho estimi adient ateses les característiques de l’alumnat que
cursa el programa o del centre o de l’entitat que l’imparteix.

Distribució horària setmanal dels mòduls obligatoris
MÒDULS OBLIGATORIS
Mòduls
professionals
específics

Mòduls de qualificació professional de nivell 1

ÀMBIT SOCIAL:
Mòdul Ciències Socials
ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC:
Mòdul Cientificotecnològic
Mòdul Formació laboral i prevenció de riscs a la
feina
Mòdul Tutoria
Total hores

* Formació

15

Formació pràctica en empreses *
ÀMBIT COMUNICACIÓ:
Mòdul Comunicació
Mòdul Llengua Anglesa

Mòduls
formatius de
caràcter
general

Hores
setmanals

4
2
2
4
2
1
30

pràctica en empreses: 160 hores (4 setmanes)

3. Nombre d’alumnes per grup
3.1. Respecte de la formació que es preveu en el punt 2.1.a de la
convocatòria, el nombre d’alumnes per grup ha de ser d’un mínim de
8 i d’un màxim de 18, en caràcter general.
3.2. Respecte de la formació que es preveu en el punt 2.1.b i 2.1.c, el
nombre d’alumnes per grup ha de ser d’un mínim de 5 i d’un màxim
de 14 alumnes per grup, en caràcter general.
3.3. Respecte de la formació que es preveu en el punt 2.1.d de la
convocatòria, el nombre d’alumnes per grup ha de ser d’un màxim de
18.

4. Atribució docent i assignació de places en programes que no
s’imparteixen en centres educatius públics
4.1.

Per impartir els mòduls formatius de caràcter general és necessari
estar en possessió de la titulació establerta en l’article 94 de la Llei
orgànica 2/2006, sempre que, addicionalment, s’acrediti formació en
aquests mòduls, o bé que s’hi tengui una experiència docent de, com
a mínim, 2 anys. També els poden impartir les persones que tenguin
la titulació de mestre o la titulació de grau equivalent.

4.2.

Per impartir els mòduls específics dels programes s’ha de comptar
amb els requisits que figuren en l’ordenació curricular del programa
de qualificació professional inicial corresponent.

5. Desplegament curricular
5.1.

El desplegament curricular dels mòduls formatius de caràcter general,
comuns a tots els programes de qualificació professional inicial,
figura en la pàgina web http://formacioprofessional.caib.es

5.2.

El desplegament curricular dels mòduls professionals específics de
cada programa de qualificació professional inicial s’ha de publicar a
la pàgina web http://formacioprofessional.caib.es

