
 

ANNEX IV 
 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

Denominació: Docència de la formació professional per a l'ocupació.  

Codi: SSCE0110 

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat 
 

Àrea professional: Formació i educació  

Nivell de qualificació professional: 3  

Qualificació professional de referència: 

SSC448_3 Docència de la formació per a l'ocupació (RD 1096/2011, de 22 de juliol, de 2011). 

 

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 

UC1442_3: Programar accions formatives per a l'ocupació i adequar-les a les característiques i 

condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral. 

UC1443_3: Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al 

desenvolupament de continguts formatius. 

UC1444_3: Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació mitjançant tècniques, 

estratègies i recursos didàctics. 

UC1445_3: Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a 

l'ocupació. 

UC1446_3: Facilitar informació i orientació laboral, i promoure la qualitat de la formació 

professional per a l'ocupació. 

 

Competència general: 

 
Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional 

per a l'ocupació; elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics; orientar sobre els 

itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en cada especialitat, i 

promoure permanentment la qualitat de la formació i l'actualització didàctica. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, en centres o entitats que 

imparteixin formació professional per a l'ocupació, tant per a treballadors com aturats, així com per 

a col·lectius especials. El seu acompliment professional es duu a terme en empreses, 

organitzacions i entitats de caràcter públic o privat, i que imparteixin formació per compte propi o 

aliè. 

En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal 

d'acord amb l legislació vigent. 

Sectors productius: 

 
Se situa en tots els sectors productius, en les àrees de formació professional per a l'ocupació, ja 

sigui en la formació que ofereixen els departaments competents, de demanda o en alternança amb 

l'ocupació, i altres accions d'acompanyament i suport a la formació, o dins els ensenyaments no 

formals. 



 

Ocupacions i llocs de treball relacionats: 

 
2329.1010 Formador/a de formació no reglada. 

2329.1029 Formador/a de formació ocupacional no reglada. 

2329.1029 Formador/a ocupacional. 

2329.1029 Formador/a per a l'ocupació. 
2321.1034 Formador/a de formadors. 

 
Durada de la formació associada: 380 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF1442_3: Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació (60 hores). 

 
MF1443_3: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en 

la formació professional per a l'ocupació (90 hores). 

 

MF1444_3: Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació (100 hores). 

• UF1645: Impartició d'accions formatives per a l'ocupació (70 hores). 
• UF1646: Tutorització d'accions formatives per a l'ocupació (30 hores). 

 
MF1445_3: Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en la formació professional per a 

l'ocupació (60 hores). 

 
MF1446_3: Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació 

(30 hores). 

 

MP0353: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de docència en la formació per a 

l'ocupació (40 hores). 

 
 

II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació professional i/o 

per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que aquest 

tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals (RP) i els criteris de realització (CR) de 

cadascuna de les unitats de competència que conformen el certificat de professionalitat. 

 

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions Professionals de 

Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, a 

http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 

FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

MÒDUL FORMATIU 1 

 

Denominació: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D'ACCIONS FORMATIVES PER A L'OCUPACIÓ. 

 

Codi: MF1442_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 

http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do
http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do


 

 
 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1442_3: Programar accions formatives per a l'ocupació i adequar-les a les característiques i 

condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral. 

 

Durada: 60 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1: Analitzar la normativa sobre la formació professional per a l'ocupació en les diferents 

modalitats d'impartició, i identificar-ne les característiques i els col·lectius destinataris. 

CE1.1 Identificar la normativa vinculada a la formació professional per a l'ocupació en la 
modalitat presencial i en línia. 

CE1.2 Extreure de la normativa les característiques de la formació a programar. CE1.3

 Analitzar les característiques metodològiques de la formació presencial i en línia. 

CE1.4 Recopilar la informació necessària dels projectes formatius per al desenvolupament 

de l'acció. 

CE1.5 Analitzar els referents formatius i professionals de mòduls i, si escau, unitats 

formatives, de certificats de professionalitat o programes formatius. 

CE1.6 Extreure els requeriments de formació que cal programar (perfils, recursos, durada i 

continguts, entre d'altres) de programes, certificats o projectes formatius. 

 
C2: Establir pautes de coordinació metodològica adaptada a la modalitat formativa de l'acció que 

cal impartir 

CE2.1 Identificar el perfil professional i formatiu dels destinataris de la formació, les 
característiques i necessitats. 

CE2.2 Planificar, en equip, l'acció formativa que cal impartir concretant continguts, activitats, 
mètodes didàctics i recursos, entre d'altres. 

CE2.3 Establir estratègies metodològiques que afavoreixin l'aprenentatge dels adults. 

CE2.4 Organitzar sessions de coordinació de manera sistemàtica i evidenciar- ne resultats 

per avaluar la qualitat de la formació impartida. 

CE2.5 Establir un sistema de qualitat consensuat amb l'equip docent per revisar i actualitzar 

la metodologia docent. 

 

C3: Elaborar la programació didàctica d'una acció formativa en funció de la modalitat d'impartició i 

de les característiques dels destinataris. 

CE3.1 Identificar la ubicació de l'acció formativa en les iniciatives de formació professional 
per a l'ocupació. 

CE3.2 Analitzar l'acció formativa que cal programar i la seva vinculació amb el perfil 
professional. 

CE3.3 Organitzar els blocs formatius per ordre d'impartició i determinar-ne un nom operatiu i 

la durada. 

CE3.4 Desenvolupar orientacions generals sobre l'estructura, les característiques, la 

metodologia de treball i els continguts que cal impartir segons la modalitat de l'acció formativa. 

CE3.5 Definir o analitzar, segons el suport de referència (certificat de professionalitat, 

programa formatiu o projecte formatiu), l'objectiu general del mòdul. 

CE3.6 Determinar el procediment d'avaluació de l'acció formativa i concretar-ne el moment 

d'avaluació, els instruments, les ponderacions i els criteris, entre d'altres. 

CE3.7 Establir objectius específics observables, mesurables i que abracen els diferents tipus 

de continguts formatius (teòrics, pràctics i professionalitzadors). CE3.8 Determinar els 

continguts de formació necessaris per desenvolupar les competències professionals 

establertes en el perfil. 

CE3.9 Desenvolupar orientacions generals sobre l'estructura, les característiques, la 



 

metodologia de treball i els continguts que cal impartir segons la modalitat de l'acció formativa. 

CE3.10 Desenvolupar metodologies de treball per impartir la formació presencial i en línia, 

concretar els mètodes i recursos didàctics, i ubicar les activitats plantejades. 

CE3.11 Detallar els recursos, la bibliografia i els annexos necessaris per desenvolupar l'acció 

formativa. 

CE3.12 Establir les observacions necessàries per revisar i actualitzar la unitat programada. 

CE3.13 En un cas pràctic d'elaboració de la programació d'una acció formativa vinculada a un 

mòdul o una unitat formativa i de manera contextualitzada: 

- Determinar les unitats didàctiques i la durada. 

- Analitzar o redactar l'objectiu general i els objectius específics. 

- Seqüenciar, de manera ordenada, els continguts que cal impartir. 

- Desenvolupar activitats extretes de tots els continguts programats. 

- Seqüenciar la metodologia d'impartició concretant mètodes, recursos didàctics i ubicació de 

les activitats en el procés formatiu. 

- Desenvolupar el procediment avaluador que cal seguir per comprovar l'adquisició 

d'objectius formatius. 

- Detallar recursos, bibliografia i annexos, entre d'altres, necessaris per impartir la formació. 

 

C4: Elaborar la programació temporalitzada del desenvolupament de les unitats didàctiques 

programades, i seqüenciar continguts i activitats. 

CE4.1 Distribuir, esquemàticament, els continguts i les activitats programats en funció de la 

durada i l'horari de l'acció formativa. 

CE4.2 En un cas pràctic de preparació d'una temporització seqüenciada de la programació 

didàctica de l'acció formativa: 

- Identificar l'acció formativa a la qual fa referència la programació temporalitzada i ressenyar 

el codi, el número i el nom del mòdul, la durada i el període que abraça la planificació, 

entre d'altres. 

- Distribuir continguts i activitats segons la durada i els horaris de l'acció formativa, la unitat 

didàctica, la disponibilitat de recursos i les instal·lacions necessàries. 

- Considerar la dificultat de distribuir temporalment el contingut i les activitats, prenent com a 

referència les característiques de la modalitat, l'alumnat i l'ambient amb la finalitat de 

revisar-les i ajustar-les constantment. 

- Elaborar una guia de l'alumne per a la modalitat de formació en línia. 

 
Sumari: 

 
1. Estructura de la formació professional. 

- Sistema nacional de les qualificacions: Catàleg nacional de qualificacions i formació modular, 

nivells de qualificació. 

- Subsistema de formació professional reglada: Programes de qualificació professional inicial i 

cicles formatius: característiques, destinataris i durada. 

- Subsistema de la formació professional per a l'ocupació: característiques i destinataris. 

Formació de demanda i oferta: Característiques. 

- Programes formatius: estructura del programa. 

- Projectes formatius en la formació en alternança amb l'ocupació: estructura i característiques. 

 

2. Certificats de professionalitat. 

- Certificats de professionalitat: característiques i vies d'adquisició. Estructura del certificat de 

professionalitat: perfil professional o referent ocupacional, formació del certificat o referent 

formatiu, prescripcions dels formadors i requisits mínims d'espai, instal·lacions i equipament. 

Formació professional i en línia. 

- Programació didàctica vinculada a la certificació professional. 
 

3. Elaboració de la programació didàctica d'una acció formativa en la formació per a 



 

l'ocupació. 

- La formació per competències. 

- Característiques generals de la programació d'accions formatives. 

- Els objectius: definició, funcions, classificació, formulació i normes de redacció. 

- Els continguts formatius: conceptuals, procedimentals i actitudinals. 

Normes de redacció. Funcions. Relació amb els objectius i la modalitat de formació. 

- Seqüenciació. Actualització i aplicabilitat. 

- Les activitats: tipologia, estructura, criteris de redacció i relació amb els continguts. 

Dinàmiques de treball en grup. 

- Metodologia: mètodes i tècniques didàctiques. 

- Característiques metodològiques de les modalitats d'impartició dels certificats de 

professionalitat. 

- Recursos pedagògics, relació de recursos, instal·lacions, bibliografia, annexos: 

característiques i descripció. 

- Criteris d'avaluació: tipus, moment, instruments, ponderacions. 

- Observacions per revisar, actualitzar i millorar la programació. 
4. Elaboració de la programació temporalitzada de l'acció formativa. 

- La temporalització diària: 

- Característiques: organització, flexibilitat i contingut. 

- Estructura. 

- Seqüenciació de continguts i concreció d'activitats. 

- Elaboració de la guia per a les accions formatives, per a la modalitat d'impartir formació en 

línia. 

 
Orientacions metodològiques: 

 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de manera independent. 

 


