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Certificats de professionalitat:
la importància d’acreditar els
teus coneixements
Text:

Servei de Qualificació Professional Servei d’Ocupació de Catalunya

En l’àmbit de la joventut el Servei d’Ocupació de Catalunya expedeix
certificats de professionalitat en les àrees de la Direcció i coordinació
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, la Dinamització
d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil i la Informació juvenil

U

n dels objectius fonamentals de Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) és millorar l’ocupabilitat
de les persones en
relació amb les necessitats de les empreses, essent la
millora de la qualificació de les persones el seu eix vertebrador.
En aquesta línia, el SOC fa anys
que està apostant per la impartició
d’accions formatives adreçades a
l’obtenció d’un certificat de professionalitat, aposta que ens permet,
en l’actualitat, oferir una oferta formativa de qualitat mitjançant una
xarxa de centres formatius amb infraestructures per formar els nous
professionals.
La formació professional per a
l’ocupació (FPO), un dels subsistemes de formació professional, pretén impulsar i estendre una formació, entre les empreses i les persones
treballadores -tant si treballen com
si cerquen feina- que respongui a les
seves necessitats de qualificació i
competitivitat.
L’expedició de certificats oficials vinculats a aquesta formació
és la culminació d’aquest procés
de millora de la qualificació de les
persones.



Què és i què m’ofereix un
certificat de professionalitat
(CP)?
Un certificat de professionalitat és
un document oficial que:
- Reconeix i acredita les qualificacions professionals de les persones, independentment de com les
hagin adquirides.
- Serveix per demostrar que les
persones treballadores tenen aquelles qualificacions, en el moment
d’optar a un lloc de treball en el
qual s’exigeixi una qualificació determinada.
- Facilita l’aprenentatge permanent de tota la ciutadania mitjançant una formació modular, flexible
i accessible, adaptada a cada moment, tant professional com vital de
la persona.
- Permet l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, evitant en gran mesura l’abandonament
de les accions formatives iniciades.
- Possibilita la mobilitat laboral
en tot el territori espanyol, ja que
les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins
l’àmbit europeu.
- Permet la convalidació parcial
amb estudis de formació professional
del sistema educatiu.

A l’enllaç www.oficinadetreball.
cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca
podràs consultar la llista de certificats de professionalitat actualment
existents.
A partir d’una diagnosi exhaustiva
de les necessitats del mercat laboral,
el SOC posa a disposició de les persones treballadores en situació d’atur
una oferta formativa vinculada, cada
cop més a l’obtenció d’un certificat
de professionalitat i, per tant, a una
major garantia d’èxit en l’accés al
mercat de treball.

Quins són els requisits per
accedir a la formació de certificats de professionalitat?
Els nivells de qualificació professional
dels CP són tres, segons la competència professional requerida, d’acord
amb criteris de coneixements, iniciativa, autonomia, responsabilitat i
complexitat.
- Per accedir a la formació dels
certificats de professionalitat de nivell 1, no cal cap requisit.
- Per accedir a la formació dels
mòduls formatius dels certificats de
professionalitat dels nivells de qualificacions professional 2 i 3, els/les
alumnes hauran de complir algun
dels següents requisits:
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a) Estar en possessió del títol
de graduat en Educació Secundària
Obligatòria per al nivell 2 o títol de
batxillerat per al nivell 3.
b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix
nivell del mòdul o mòduls formatius
i/o del certificat de professionalitat
al qual desitja accedir.
c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de
la mateixa família i àrea professional
per al nivell 2 o d’un certificat de
professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per
al nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic
d’accés als cicles formatius de grau

A partir d’una
diagnosi exhaustiva de les necessitats del mercat laboral, el SOC posa
a disposició de les
persones treballadores en situació
d’atur una oferta
formativa vinculada, cada cop més
a l’obtenció d’un
certificat de
professionalitat
mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les proves d’accés corresponents
regulades per les administracions
educatives.
e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per majors de 25
anys i/o de 45 anys.
f) Superar una prova de nivell,
que acrediti que l’alumne disposa
de les competències clau que li permetin cursar la formació amb aprofitament.
El Servei d’Ocupació de Catalunya és l’organisme que regula aquestes proves.

Quins certificats de professionalitat puc obtenir en
l’àmbit de Joventut ?
L’oferta formativa es compon de
tres certificats de professionalitat,
que a continuació et relacionem i
t’expliquem les principals característiques.
Aquells centres interessats en
impartir els certificats de professionalitat en educació en el lleure,
hauran de complir els requisits d’homologació del SOC i de la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir
una formació de qualitat i altament
professionalitzada.
Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. SSCB0211
- Durada de la formació associada: 410 hores
- Nivell de qualificació professional: 3
- Què estudiaries?
Com planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes
de temps lliure educatiu, adreçats a
la infància i a la joventut en tots els
seus aspectes.
Aprendre a assumir la creació, el
control i la dinamització de l’equip
de monitors/ores.
De què es pot treballar?
- Coordinador/ora o director/
ora de temps lliure educatiu infantil
i juvenil. Responsable de projectes
de temps lliure educatiu infantil i
juvenil.
- Coordinador/ora o director/
ora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges
-escoles, aules de cases de joventut
i escoles de natura.
- Coordinador/ora o director/
ora d’activitats paracurriculars en
el marc escolar.
Dinamització d’activitats de
lleure educatiu infantil i juvenil
SSCB0209
Durada de la formació: 310 hores
Nivell de qualificació professional: 2
Què estudiaries?

Com organitzar, dinamitzar i
avaluar activitats de temps lliure
educatiu dirigides a la infància i a
la joventut, en el marc de la programació general d’una organització.
Aprendre a aplicar les tècniques
específiques d’animació de grup, incidint explícitament en l’educació
en valors i tenint en compte les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
De què es pot treballar?
- Monitor/ora d’educació i temps
lliure.
- Monitor/ora de temps lliure
educatiu infantil i juvenil.
- Monitor/ora de campaments,
d’albergs de joventut, de cases de
colònies, de granges-escola, d’aules
i escoles de natural.
- Monitor/ora d’activitats en el
marc escolar.
Informació juvenil. SSCE0109
- Durada de la formació associada: 480 hores
- Nivell de qualificació professional: 3
- Què estudiaries?
Com organitzar i gestionar serveis d’ informació per a joves, desenvolupant accions d’informació,
orientació, dinamització de la informació.
Promoure activitats socioeducatives en el marc de l’educació no
formal, orientades a fer efectiva la
igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels joves com a
ciutadans en el context d’una societat democràtica.
- De què es pots treballar?
Informador/ora juvenil.

On puc realitzar-los?
Pots consultar l’oferta formativa del
SOC al seu cercador online: www.
oficinadetreball.gencat.cat/cercadorcursos
Per tenir més informació sobre
els certificats de professionalitat
solament heu de visitar la següent
pàgina web: http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/
socweb_ca/ciutadans/Certificats_
professionalitat.html



