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1. El Sistema FPCAT



1. El Sistema FPCAT
Les fortaleses

Garanteix el creixement personal i professional de la persona, en 
condicions d'equitat, igualtat i inclusió

Afavoreix l'accés a la millora contínua de la qualificació 
professional de la persona al llarg de la vida

Permet l'organització de la formació professional de 
manera flexible, modular i acumulable

Afavoreix l'eliminació dels estereotips i la bretxa de gènere 
en les diferents opcions formatives professionals

Impulsa la prospecció de necessitats formatives per adaptar la 
formació professional als canvis i necessitats emergents en els 
sectors productius

Afavoreix la participació dels agents econòmics i socials i de les 
empreses en la formació professional com una oportunitat per 
incentivar la transferència de coneixement entre els centres de 
formació i el teixit empresarial



1. El Sistema FPCAT
Els serveis bàsics

Acreditació de 
competències 
professionals

Informació i orientació 
formativa i per a la 
carrera professional

Formació 
professional

El Sistema FPCAT és el marc integrat de la formació professional i dels serveis que li 

són inherents d’acreditació de competències professionals i d’informació i orientació

formativa i per a la carrera professional , tal com determina la Llei 10/2015, de 

formació i qualificació professionals de Catalunya, al seu article 1.

En aquest sentit, és clau el paper de les persones orientadores en la seva tasca 

d’acompanyament a la persona per identificar de manera real, possible i ajustada, els 

itineraris formatius i professionals, així com les diverses transicions al llarg de la vida 

per assolir els seus diferents objectius professionals garantint que tothom tingui una 

oportunitat en el Sistema FPCAT.

L’Agència FPCAT promou i coordina el desenvolupament d’aquests serveis bàsics de manera concertada amb el Departament 

d’Educació, el Departament d’Empresa i Treball i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6899/1431636.pdf


2. Estructura de la formació i qualificació 
professionals



2. Estructura de la formació i 
qualificacions professionals

La formació professional permet l’obtenció de títols, certificats de professionalitat i certificats d’acreditació parcials 
acumulables. 

L’oferta de formació professional, té caràcter parcial i acumulable, i inclou la formació professional inicial de l’àmbit educatiu 
(títols de formació professional) i la formació per a l’ocupació de l’àmbit laboral (certificats de professionalitat) que responen 
al Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya.

Unitat de 
competència 

A

Unitat de 
competència 

B

Unitat de 
competència 

C

Qualificació 
professional

La unitat de competència és la unitat mínima acreditable i permet la correspondència entre els certificats de professionalitat i 
els títols de formació professional. 

La suma d’unitats de competència dona lloc a una qualificacions professionals entesa com una activitat reconeguda en el món 
del treball.

Els certificats de professionalitat equivalen a una qualificació professional i són documents oficials que acrediten les 
competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per 
desenvolupar una activitat laboral, d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Certificat de 
professionalitat



2. Estructura de la formació i 
qualificacions professionals

Els títols de formació professional inclouen, com a mínim, una qualificació professional complerta, així com també diverses 

unitats de competència i altres continguts formatius. S’obté en completar un cicle formatiu que pot ser de grau bàsic, de 

grau mitjà i de grau superior.

Qualificació 
professional A

Qualificació 
professional B

Unitats de 
competènci

a

Altres 
continguts

Títol de 
formació 

professional



2. Estructura de la formació i 
qualificacions professionals

Les qualificacions professionals que integren el Catàleg FPCAT es classifiquen en 26 famílies professionals i abasten els nivells 

de qualificació 1, 2 i 3 que corresponen a la formació professional.

Certificat de professionalitat

Certificat de professionalitat 
de nivell 3

Certificat de professionalitat 
de nivell 2

Certificat de professionalitat 
de nivell 1

Qualificació professional

Qualificació professional de 
nivell 3

Qualificació professional de 
nivell 2

Qualificació professional de 
nivell 1

Títol de formació 
professional

Cicle formatiu de grau superior

Cicle formatiu de grau mitjà 

Cicle formatiu de grau bàsic 



2. Estructura de la formació i 
qualificacions professionals

Famílies professionals

Activitats físiques i 
esportives

Administració i 
gestió

Agrària Arts i artesanies Arts gràfiques
Comerç i 

màrqueting

Edificació i obra 
civil

Electricitat i 
electrònica

Energia i aigua
Fabricació 
mecànica

Fusta, moble i suro Hoteleria i turisme

Imatge personal Imatge i so
Indústries 

alimentàries
Industries 
extractives

Informàtica i 
comunicacions

Instal·lació i 
manteniment

Marítimopesquera Química Sanitat
Seguretat i Medi 

ambient

Serveis 
socioculturals i a la 

comunitat

Textil, confecció i 
pell

Transport i 
Manteniment de 

vehicles.
Vidre i ceràmica









3. Perfil professional de les persones 
informadores i orientadores



3. Perfil professional de les 
persones informadores i orientadores

Les funcions específiques de les persones informadores i orientadores impliquen l’atenció directa amb la 
persona usuària i, per tant, requereix que durant aquest contacte, més puntual en el cas de la persona 
informadora i de llarg recorregut en el cas de la persona orientadora cal tenir en compte els aspectes següents:

Mostrar una actitud positiva, 
cordial i dialogant amb 

empatia cap a la persona 
usuària i evitant fer judicis de 

valor.

Generar un entorn de 
confiança per entendre les 

necessitats i expectatives de 
la persona usuària en relació 

amb el seu context actual.

Escoltar de maner activa a la 
persona usuària, evitant 

interrupcions. Si es considera 
necessari algun aclariment és 
preferible prendre nota i fer-

ho al final.

Motivar a la persona usuària, 
fent-li entendre els 

avantatges de la informació i 
orientació formativa i per a la 

carrera professional.

Comunicar de manera clara i 
senzilla, utilitzant un 

llenguatge comprensible 
d’acord amb les 

característiques de la 
persona usuària.

Garantir la privacitat i 
confidencialitat de les dades 

de la persona usuària. 



Perfil professional de 
la persona informadora

Perfils

INFORMADOR/A
Professional del Sistema FPCAT que identifica i proporciona les informacions, indicacions i guies necessàries, de 

manera integrada, per a donar resposta a les demandes formatives i professionals de les persones usuàries del servei.

Escolta, comunicació i flexibilitat

Cerca, anàlisi i gestió

Treball en xarxa

0

1

2

3

Orientació a la
ciutadania

Orientació als
resultats i

orientació a la
qualitat

Actualització
professional i

millora contínua

Visió digital del
servei



Perfil professional de 
la persona orientadora

Perfils

ORIENTADOR/A
Professional del Sistema FPCAT que integra les eines i els recursos d’informació i acompanyament, en un pla formatiu i 

professional, ajustat a les característiques i necessitats de la persona i a les oportunitats d’ocupació, facilitant-li l’accés a 

la progressió professional i a la participació activa en la vida social, cultural i econòmica.

Implicació i responsabilitat en l’anàlisi per a la presa de decisions i 
resolució de problemes amb organització i efectivitat

Escolta activa, cerca, síntesi i anàlisi

Treball en xarxa

0

1

2

3

Orientació als
resultats i

orientació a la
qualitat

Flexibilitat i gestió
del canvi

Comunicació,
persuasió i
influència

Actualització
professional i

millora contínua

Visió digital del
servei
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4. Suport en la concreció 
de l’objectiu professional

La concreció de l’objectiu professional és la definició clara, concreta i realista de l’ocupació que la persona usuària 
identifica com ideal. Concretament, s’estableix una orientació permanent, en la qual destaquen al llarg de l’any,
per la seva especial transcendència quatre actuacions:

• Garantir que disposen del coneixement actualitzat de l’oferta formativa (tant de certificats de professionalitat com de títols 
de formació professional) en relació amb el mercat de treball, per tal de poder d’oferir un missatge únic del Sistema FPCAT i
un servei de qualitat a les persones usuàries.

Formació de les persones orientadores.

• Garantir l'acompanyament i el suport a les persones usuàries en la presa de decisions per a la concreció del seu objectiu 
professional.

Abans que la persona s’inscrigui a la formació professional 

• Després de l'adjudicació de places de formació professional per garantir que aquelles persones usuàries que no han pogut 
accedir a la seva primera opció, puguin reconduir el seu itinerari formatiu.

Posterior a l'adjudicació de les places de formació professional

• Evitar l'abandonament de les persones aprenents que formen part del Sistema FPCAT oferint una reorientació del seu 
itinerari formatiu, si escau.

Cursant la formació professional



4. Suport en la concreció 
de l’objectiu professional



DESCOBREIXO els meus 
interessos professionals



Test d’Interessos 
Professionals

• Test que ajuda a mostrar el 
grau d’interès en relació amb 
els diferents camps 
professionals.

Qüestionari 
d'autoconeixement. 
Estudiar a Catalunya

• Qüestionari que 
ajuda a avaluar la 
personalitat, 
interessos i 
capacitats en 
relació amb els 
entorns 
professionals.

Decideix el teu 
itinerari

• Eina que ajuda a 
concretar l’itinerari 
de formació segons 
el perfil professional 
de la persona 
usuària

Barcelona Activa Departament d’Educació Ministeri d’Educació i 
Formació Professional

DESCOBREIXO els meus 
interessos professionals

https://testinteressos.barcelonactiva.cat/?gInterfaceLanguage=ca
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/
https://www.todofp.es/decide/


INVESTIGO les principals ocupacions

RECURS Informació que ofereix

Treball per ocupacions

Quina ocupació t’interessa?

Informació sobre el mercat de treball; la contractació, la seva qualitat i les persones demandants 
d'ocupació 

Per a cada ocupació trobaràs una selecció d’indicadors i dades sobre l’evolució, el perfil i la qualitat de 
contractació laboral. També disposaràs de la informació de les ocupacions ordenades de millor a pitjor 
posicionades d’acord amb aquests indicadors.

Aquest recurs està desenvolupat per l’Observatori del Treball i Model Productiu.

Observatori del Talent de Catalunya

Ocupacions

Competències

Portal d’anàlisi d’ocupacions ofertes en línia a Catalunya.

Dades d’inserció laboral per tipus d’ocupació.

Proposa ocupacions específiques a partir de les teves competències professionals.

Aquest recurs està desenvolupat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Banc de recursos de prospecció Eina digital que permet cercar informes de prospecció en relació amb les necessitats de formació i 
qualificació professionals. Aquesta permet classificar la informació per categories, per tipus de document, 
per família professional o àmbit territorial, entre d’altres.

Aquest recurs està desenvolupat per l’Agència FPCAT

https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/quina-ocupacio-t-interessa/indicadors-principals
https://talent.aqu.cat/visual/index/index_ca.html
https://talent.aqu.cat/visual/ui/occupation#/home
https://talent.aqu.cat/visual/ui/skill#/home
https://fp.gencat.cat/ca/ambits/prospeccio-de-perfils-i-competencies-professionals/banc-de-recursos-de-prospeccio


























RECURS Informació que ofereix

Cercador FPCAT 365 (en construcció) Informació sobre l’oferta de formació professional de Catalunya. Específicament es pot consultar l’oferta 
de cicles formatius de grau mitjà i superior i els certificats de professionalitat per cadascuna de les famílies 
professionals.

Aquest recurs està desenvolupat per l’Agència FPCAT.

Tria educativa

Formació professional

Informació sobre l’oferta d’estudis postobligatoris a Catalunya. 

Informació en relació amb els itineraris formatius específics (IFE), els programes de formació i inserció (PFI), els cicles 
formatius de grau bàsic (CFGB), de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS), així com dels cursos d’especialització.

Aquest recurs està desenvolupat pel Departament d’Educació.

Cerca de cursos de formació 
professional

Informació sobre cursos per a persones aturades en cerca activa de feina.

Aquest recurs està desenvolupat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Cercador de cursos Informació sobre cursos per a persones treballadores ocupades.

Aquest recurs està desenvolupat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya.

INVESTIGO l’oferta de 
formació professional

https://fp.gencat.cat/ca/inici/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do
https://conforcat.gencat.cat/ca/Treballadors/formacio-continua/formacio-doferta/oferta-formativa/cercador-daccions-formatives-del-consorci/


INVESTIGO les principals ocupacions 
i l’oferta formativa relacionada

1. Taules que relacionen les principals ocupacions amb els certificats de professionalitat i els títols de formació professional

Aquestes taules tenen la finalitat de cercar l’ocupació escollida i conèixer l’oferta de formació professional associada i, per 

tant, facilita la construcció de l’itinerari formatiu, un cop la persona usuària ha concretat el seu objectiu professional.

Codi 
ocupació

OCUPACIÓ Codi certificat  
professionalitat

Oferta de certificats de 
professionalitat vinculada a 

l’ocupació Codi cicle

Oferta de cicles formatius 
vinculada a l’ocupació

Paraula clau per cercar a 
“Treball per ocupacions”

3510
Agents i representants 

comercials  
COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç CFPM CM10 CFGM Activitats comercials Representants comercials

COMV0108 Activitats de venda CFPM CM20
CFGM Comercialització de Productes 

Alimentaris 

COMT0110 Atenció al client, consumidor i usuari CFPS CMB0 CFGS Comerç internacional

COMT0210
Gestió administrativa i financera del 

comerç internacional
CFPS CMA0

CFGS Gestió de vendes i espais 

comercials

COMT0411 Gestió comercial de vendes CFPS CMD0 CFGS Màrqueting i publicitat

COML0211
Gestió comercial i financera del 

transport per carretera

COMM0110
Màrqueting i compravenda 

internacional



2. Taules que relacionen l’oferta de formació professional amb les sortides professionals (ocupacions) a les quals es pot 
accedir

Aquestes taules relacionen l’oferta de formació professional amb les sortides professionals (ocupacions) a les quals es pot 
accedir, per tant, facilita la construcció de l’itinerari formatiu, un cop la persona usuària ha concretat el seu objectiu 
professional.

Codi cicle 
formatiu

CICLE FORMATIU
Codi certificat  

professionalitat
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Codi 
Ocupació

Ocupació
Paraula clau per cercar a 
"Treball per ocupacions"

CFPS CMB0 CFGS Comerç internacional
COMT0210

Gestió administrativa i financera del 

comerç internacional
3522

Agents compres Agents compres

COML0211

Gestió comercial i financera del 

transport per carretera
4430 Agents enquestes

Enquestes

COMM0110

Màrqueting i compravenda 

internacional
3510 Agents i representants comercials  Representants comercials

COML0209

Organització del transport i la 

distribució
5499

Altres venedors/es no classificats/des en 

altres apartats Altres venedors

COML0309 Organització i gestió de magatzems
4121

Empleats/des control subministrament i 

inventari
Inventari

4123 Empleats/des logística i transport Logística

5210
Encarregats/des secció botigues i 

magatzems Secció

3521 Mediadors/es i agents assegurances      Mediadors

3535 Portaveus i agents relacions públiques          Portaveus

2651 Professionals publicitat i comercialització Comercialització

3401
Professionals suport i intermediaris 

borsa i finances Borsa

INVESTIGO les principals ocupacions 
i l’oferta formativa relacionada



DECIDEIXO el meu objectiu professional

La determinació de l’objectiu professional i, per tant, la presa de decisions per part de la persona usuària s’ha 

d’entendre com un procés. És a dir, la persona usuària ha fet prèviament un recorregut d’autoconeixement, la cerca 

d’informació per a la determinació de les possibles ocupacions i les demandes del teixit empresarial, així com l’oferta 

formativa directament relacionada.

En aquest moment, la persona usuària està en disposició de prendre decisions, de manera realista i coherent, en relació 

amb la seva ocupació escollida i és el moment de donar-li suport en la planificació del seu itinerari formatiu per assolir 

el seu objectiu professional.



PLANIFICO el meu itinerari formatiu

És important tenir en compte que els itineraris formatius poden ser diversos i es poden conformar seguint una gran 

varietat de camins i vies, per aquest motiu, cal que la persona orientadora tingui present el context i interessos de la 

persona. La construcció de l’itinerari formatiu per tal que la persona pugui assolir el seu objectiu professional està en 

funció de, principalment, cinc variables: 

https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/itineraris/
https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar


5. Recursos



Portal FPCAT











❑ Test d’Interessos Professionals

❑ Qüestionari d'autoconeixement. 
Estudiar a Catalunya

❑ Decideix el teu itinerari

❑ Cloe

❑ Taules ocupació/FP (en construcció)

Ocupacions:
❑ Treball per ocupacions
❑ Observatori del Talent de Catalunya
❑ Banc de recursos de prospecció

Formació professional:
❑ Tria educativa
❑ Cerca de certificats de professionalitat

del SOC
❑ Cercador de cursos del CFCC

❑ Cercador FPCAT365 (en construcció)

❑ Itinerari formatiu

❑ Servei d’Acreditació de competències 
professionals

DESCOBREIXO INVESTIGO PLANIFICO

https://testinteressos.barcelonactiva.cat/?gInterfaceLanguage=ca
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/
https://www.todofp.es/decide/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
https://talent.aqu.cat/visual/index/index_ca.html
https://fp.gencat.cat/ca/ambits/prospeccio-de-perfils-i-competencies-professionals/banc-de-recursos-de-prospeccio
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CertificatsProfessionalitat.do
https://conforcat.gencat.cat/ca/Treballadors/formacio-continua/formacio-doferta/oferta-formativa/cercador-daccions-formatives-del-consorci/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici/
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/home
https://fp.gencat.cat/ca/formacio-professional/itineraris/Titol-universitari
https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/


6. Difusió



6. Difusió

Sabies què...?

... si tens experiència laboral o formació no reconeguda oficialment pots acreditar les teves competències 

professionals i obtenir una certificació oficial?

... si fas un certificat de professionalitat i després vols fer un cicle formatiu relacionat, pots convalidar 

assignatures?

... la formació professional és flexible, acreditable i acumulable? És a dir que pots fer formacions acreditables 

de curta durada i acumular-les fins a assolir un certificat de professionalitat o un títol de formació 

professional?

... la formació professional et permet participar en projectes de mobilitat internacional (Erasmus+)?

https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/


fp.gencat.cat

https://fp.gencat.cat/ca/inici/

