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NORMATIVA
-Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.
-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.
-Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació
professional per a l’ocupació.
-Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la
formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.
-Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius
del contracte per a la formació i l’aprenentatge, en desplegament del Reial decret
1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual (modificada per
l’Ordre ESS/41/2015, de 12 de gener)
-Reial decret 34/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els certificats de
professionalitat.
-Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret
34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials
decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació.
-Orde ESS/722/2016, de 9 de maig, per la qual s’amplia l’oferta de certificats de
professionalitat susceptibles d’impartir-se en la modalitat de teleformació i s’estableixen
les especificacions per a impartir-los.
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INTRODUCCIÓ
Aquest document està destinat a les entitats que desenvolupen accions formatives que
acompanyen el contracte per a la formació i l’aprenentatge, d’acord amb l’Ordre
ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius en
desplegament del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el
contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació
professional dual. La finalitat és facilitar la informació necessària respecte del
procediment que ha de seguir-se i la documentació que cal presentar durant el
desenvolupament per a acreditar la formació rebuda per l’alumne-treballador.
No obstant això, és important llegir atentament l’ordre mencionada així com la resolució
d’autorització de l’acció formativa.
Els formats normalitzats corresponents a la documentació que ha de presentar l’entitat a
l’Administració es poden obtindre mitjançant la pàgina web www.servef.es, principalment
en l’aplicació informàtica e-Sidec (vegeu l’annex I).
L’aplicació e-Sidec és l’instrument que ha d’utilitzar l’entitat autoritzada per a impartir la
formació a l’hora de registrar les dades i obtindre la documentació que ha de presentar al
llarg del curs.
El lliurament de documentació en el centre de formació o en el servei territorial de
formació de referència ha de realitzar-se en el termini establit i presentar-se en el registre
d’entrada acompanyat d’un escrit de remissió en què conste el número d’expedient que
corresponga i la relació dels documents presentats.
L’entitat interessada haurà de comunicar, si s’escau, la renúncia a l’execució de l’acció
formativa en el termini de 15 dies naturals des que es notifique.
Qualsevol incidència important que es produïsca durant el desenvolupament del curs
s’haurà de comunicar amb caràcter immediat al tècnic d’enllaç responsable del seguiment
d’aquest.

L’ACTIVITAT FORMATIVA
L’activitat formativa inherent al contracte per a la formació i l’aprenentatge (CFA) serà la
necessària per a obtindre un títol de formació professional de grau mitjà o superior o d’un
certificat de professionalitat o, si s’escau, d’una certificació acadèmica o acreditació
parcial acumulable.
El certificat de professionalitat és l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions
professionals del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en l’àmbit de l’Administració laboral, que acredita la capacitació per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació per a l’ocupació i assegura la formació necessària per a adquirir-la, en
la formació professional per a l’ocupació. Cada un acreditarà una qualificació professional
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Tindran caràcter oficial i validesa
en tot el territori nacional, sense que això constituïsca una regulació de l’exercici professi-
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onal, i són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les co munitats autònomes, en el cas de la Comunitat Valenciana pel SERVEF.
L’acreditació parcial acumulable (APA) és el document que acredita que un alumne que no
haja superat totalment les ensenyances lligades a un certificat de professionalitat té supe rats certs mòduls formatius de les competències professionals adquirides en relació amb el
Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.
El desenvolupament de les accions formatives haurà d’adequar-se a la normativa establida
en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, i en el reial decret que regule el certificat de
professionalitat que corresponga a l’especialitat de l’acció formativa en concret, i s’haurà
de complir cadascuna de les prescripcions en els termes estrictes que estableix la norma.
La persona que exercisca la tutoria en l’empresa serà responsable del seguiment de l’acord
per a l’activitat formativa annexada al contracte, de la coordinació de l’activitat laboral
amb l’activitat formativa i de la comunicació amb el centre de formació. L’empresari
haurà de concedir al treballador els permisos necessaris per a rebre aquesta formació.

ABANS D’INICIAR L’ACCIÓ FORMATIVA

Notificació de la resolució aprovatòria
En el moment de rebre la notificació preceptiva de la resolució aprovatòria, a l’entitat
autoritzada se li assignarà un tècnic d’enllaç que actuarà com a interlocutor entre l’entitat
i l’administració. El tècnic d’enllaç designat aclarirà els possibles dubtes que puga tindre
l’entitat.
En la resolució d’autorització s’inclou el número d’expedient de l’acció formativa que
haurà de ser utilitzat en totes les comunicacions que s’hagen de realitzar.
Si no mediara resolució expressa d’autorització, sinó que la sol·licitud d’autorització per a
impartir l’acció formativa es pot considerar estimada per silenci administratiu, l’entitat
així autoritzada haurà de sol·licitar al servei territorial de formació professional per a
l’ocupació corresponent l’assignació d’un número d’expedient per a identificar la formació
i incloure-la en els procediments d’avaluació, seguiment, control i acreditació d’aquesta.

Comunicació d’inici de curs
Amb anterioritat a l’inici del curs, l’entitat ha de comunicar al tècnic d’enllaç la data
d’inici, utilitzant el model normalitzat de comunicació d’inici de curs, FOR0155E, que
figura com a annex en e-Sidec > Informes > Comunicació d’inici de l’acció formativa.

Claus d’accés a la plataforma de teleformació
En el cas de cursos en la modalitat de teleformació, l’entitat haurà de subministrar al
personal tècnic d’enllaç les claus d’accés a la plataforma de teleformació. El perfil d’accés
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subministrat ha de permetre accedir als informes d’activitat de l’alumnat i dur a terme un
seguiment adequat de l’acció formativa.

Requisits de l’alumnat
L’alumnat ha de reunir els requisits establits en l’article 20 del Reial decret 34/2008 i, si
escau, en el reial decret que regule l’especialitat que s’impartirà
“Per a accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de
professionalitat dels nivells de qualificació professional 2 i 3 els alumnes
hauran de complir algun dels requisits següents:
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 dels
mòduls 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 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) Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de
45 anys.
f) Tindre les competències clau necessàries, d’acord amb el que s’ha recollit en
l’annex IV d’aquest reial decret, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat”.

Competències clau
A) En modalitat presencial
Respecte a les competències clau definides en l’annex IV del mencionat Reial decret
34/2008, (competència en matemàtiques, en castellà, en llengua estrangera i, en el nostre
cas, en valencià) l’entitat elaborarà les proves que s’hagen d’aplicar als candidats que no
puguen acreditar que compleixen els requisits mencionats i desitgen accedir a la formació
de certificats de nivell 2 o 3.
Per a poder realitzar aquestes proves vàlidament el centre ha d’estar autoritzat. Per a ferho, abans d’aplicar les proves, l’entitat haurà d’aportar-les, juntament amb una
declaració que continga una memòria explicativa de:


Els continguts (detallant quines preguntes o exercicis de la prova serviran per a
avaluar cadascun dels aspectes indicats en l’annex IV abans al·ludit).



Els criteris d’avaluació que s’utilitzaran.



La puntuació assignada a cada pregunta o exercici, així com la puntuació mínima
per a superar-lo.



Els resultats que hauran d’aconseguir-se per a considerar que s’ha superat la
prova.
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Aquesta documentació, signada pel representant de l’entitat i pel responsable docent o
tècnic de l’avaluació, es presentarà al tècnic d’enllaç per a obtindre l’autorització a què
es refereix l’article 20 de l’esmentat reial decret.
Havent autoritzat les proves, el centre col·laborador acordarà amb el personal tècnic
d’enllaç el moment en què es realitzaran, per tal que puga estar present durant el seu
desenvolupament.
No s’autoritzarà cap sol·licitud en què l’alumne no complisca els requisits d’accés al CP
corresponent. Si s’han de realitzar les proves de competències clau, es faran amb caràcter
previ a la presentació de la sol·licitud i, en tot cas, abans de la formalització del
contracte. No es podrà autoritzar una sol·licitud en què es demore l’obtenció del requisit
d’accés, encara que l’inici de la formació siga posterior a l’inici del contracte.
B) En modalitat teleformació
A més del que s’ha indicat en l’apartat anterior, en el cas de la formació en la modalitat
de teleformació els alumnes han de tindre les destreses suficients per a ser usuaris de la
plataforma virtual en què es basa l’acció formativa.
Amb aquest objecte el centre o entitat de formació, abans de l’inici de l’acció formativa,
facilitarà al o als alumnes-treballadors que es preveuen contractar l’accés a la plataforma
virtual i les seues instruccions d’ús, i comprovarà que poden utilitzar les eines necessàries
per a seguir la formació mitjançant aquesta eina.
Per a efectuar aquesta comprovació els sol·licitarà la realització d’una sèrie d’activitats
bàsiques relatives a descàrrega i enviament d’arxius, ús del correu electrònic i participació
en les eines de comunicació mitjançant les quals s’assegure que l’alumnat reuneix les
competències digitals requerides per a seguir amb aprofitament la formació.
En la modalitat teleformació, per a aplicar proves de competència clau als alumnes cal una
autorització específica concedida amb aquesta finalitat en què se n’autoritze la realització
amb caràcter general, no circumscrita a l’àmbit d’una determinada acció formativa.

DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACCIÓ FORMATIVA
Qualsevol incidència important que es produïsca durant el curs haurà de ser comunicada
amb caràcter immediat al tècnic d’enllaç.

Documentació d’inici del curs
Durant els primers deu dies, a comptar de l’inici del curs, l’entitat ha de presentar la
documentació següent en el cas que hi haja hagut alguna modificació respecte a la
presentada fins aquest moment:
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 La relació de participants (alumnes i professors) que inicien l’acció formativa

incloent la seua signatura. S’obté d’e-Sidec > Informes > Llistat d’inici de
participants-formació.
 Si s’escau, la relació d’alumnes i professors del curs – altes/baixes, incloent-hi la

signatura dels que hagen sigut donats d’alta després del dia d’inici. S’obté d’eSidec > Informes > Llistat de variacions de participants-formació.

 Les dades de l’alumnat:

-Dades identificatives (DNI o equivalent).
-Acreditació del compliment dels requisits d’accés.
 Les dades dels tutors i formadors:

-Dades identificatives (DNI o equivalent).
-Acreditació de l’experiència professional.
-Acreditació de la competència docent. A més de la competència docent general ha
d’acreditar-se, si és el cas, en la modalitat de teleformació.
Cal recordar que l’article 13.4 del Reial decret 34/2008 assenyala que “els tutorsformadors que impartisquen formació mitjançant teleformació hauran d’acreditar
una formació de com a mínim 30 hores o experiència en aquesta modalitat i en la
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació”. I l’article 29 de
l’Ordre ESS/1897/2013 concreta que “per a acreditar l’experiència en la modalitat
de teleformació i en la utilització de les tecnologies de la informació i
comunicació, recollida en l’apartat 4 de l’article 13 del Reial decret 34/2008, de
18 de gener, s’exigiran almenys 60 hores d’impartició en aquesta modalitat.”
En relació a l’acreditació de la competència i l’experiència professional dels
docents en teleformació s’aplicaran les instruccions de la directora general
d’Ocupació i Formació de data 24 d’octubre de 2016 .
 El calendari de dies lectius del curs, FOR0158E, que inclourà la temporalització de

continguts, segons el model normalitzat que figura com a annex en e-Sidec >
Informes > Calendari dies lectius de l’acció formativa. Quan es tracte d’accions
formatives impartides en la modalitat de teleformació, a més s’annexarà a aquest
calendari un document, elaborat per l’entitat mateixa, que continga, amb detall i
per ordre cronològic, les activitats i els serveis de comunicació que es
desenvoluparan durant el curs.

 La relació del material de consum, així com els equips i les eines que l’alumnat

utilitzarà durant el curs.
A més, s’ha de presentar:
● La planificació didàctica, segons el model de l’annex III.
● La programació didàctica, segons el model de l’annex IV.
● La planificació de l’avaluació de l’aprenentatge, en congruència amb el calendari

de dies lectius del curs, segons el model de l’annex V.

Els models d’aquests documents es troben en la zona externa d’e-Sidec, en la pestanya
Documentació, en l’espai destinat al professorat.
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A més, el centre de formació haurà de disposar d’aquesta documentació perquè puga ser
comprovada pel tècnic d’enllaç en les visites, presencials o virtuals, a l’acció formativa.
L’entitat, per la seua banda, ha de facilitar la informació a l’alumnat relativa a les
característiques de l’acció formativa que atendrà, annex II.

Documentació mensual
En la modalitat presencial, en els primers cinc dies de cada mes i en les sessions
presencials de teleformació, quan es produïsquen, ha de presentar-se la documentació
següent:
 El control d’assistència mensual de professors, FOR0027E, del mes anterior i que

diàriament hauran de signar els professors que hagen impartit classe; en el format
normalitzat que figura com a annex en e-Sidec > Informes > Control assistència
mensual professors.

 El control d’assistència mensual d’alumnes, FOR0028E, del mes anterior i que

diàriament hauran de signar els alumnes que hagen assistit aquell dia a classe; en el
format normalitzat que figura com a annex en e-Sidec > Informes > Control
assistència mensual alumnes.

 El quadre resum de l’assistència dels alumnes, FOR0156E, acompanyat, si escau,

dels justificants de les faltes dels alumnes. Figura com a annex en e-Sidec >
Informes > Quadre resum de l’assistència dels alumnes.

 Si escau, la relació d’alumnes i professors del curs – altes/baixes, incloent-hi la

signatura. S’obté d’e-Sidec > Informes > Llistat de variacions de participantsFormació.
 Si escau, l’informe de la validació d’alumnes. S’obté seguint la ruta següent en e-

Sidec: Formació > Editar el curs corresponent > Alumnes > fer clic sobre la icona
Validació d’alumnes i expedients.

 Si escau, l’acta d’avaluació final del mòdul formatiu, FOR0193E. Figura com a

annex en e-Sidec > Informes > Acta d’avaluació del mòdul formatiu. Aquest
document ha de lliurar-se després del final de cada mòdul formatiu, i cal recordar
que, d’acord amb l’article 18.2 de l’Ordre ESS/1897/2013, per a poder presentar-se
a la prova d’avaluació final d’un mòdul l’alumnat haurà de justificar una assistència
de com a mínim el 75 % de les hores totals en la modalitat presencial, i haver fet
totes les activitats d’aprenentatge establides per al mòdul quan es curse en la
modalitat de teleformació.

Control i seguiment
A) En modalitat presencial
L’entitat haurà de facilitar les tasques de control i seguiment de l’acció formativa
impartida en la modalitat presencial que realitze el tècnic d’enllaç, el qual, entre altres
funcions, realitzarà les següents:
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1. Avaluar la qualitat dels cursos durant el desenvolupament i quan acaben.
2. Comprovar que el desenvolupament del curs és correcte i que es compleixen els
requisits que en van determinar l’autorització, en especial:
-Que les instal·lacions són les adequades, tal com estaven acreditades.
-Que l’equipament és adequat quant a quantitat, qualitat, estat de conservació
i disponibilitat per a l’ús per part de l’alumnat.
-Que el material de consum és adequat quant a qualitat i quantitat.
-Que es porta un control adequat d’assistència dels alumnes i del professorat.
B) En modalitat teleformació
Als efectes de fer el control i el seguiment de les accions formatives impartides per
teleformació, el centre de formació disposarà d’una plataforma d’aprenentatge de
teleformació en els termes que preveu l’Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la
qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els
certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de
professionalitat dictats en la seua aplicació. Aquesta plataforma virtual inclourà el
desenvolupament informàtic que permeta obtindre de manera automàtica els informes que
inclou, per a la qual cosa es facilitarà l’accés al personal tècnic de formació.
Aquest personal haurà de disposar d’un perfil d’accés a la formació que s’imparteix
mitjançant la plataforma virtual que li permeta, entre altres coses, controlar el temps de
connexió dels alumnes a la plataforma, el resultat de les activitats i el percentatge d’accés
als continguts i a totes les proves realitzades pels alumnes a fi de poder valorar-les més
eficaçment.
Així mateix, serà possible supervisar la realització de les proves finals d’avaluació de
caràcter presencial de cada mòdul formatiu.
Abans de l’acció formativa es demanarà la informació i/o documentació següent, en cas
de no tindre-la actualitzada en el moment en què s’efectue la comunicació d’inici:
-Dates d’inici i de final de cadascun dels mòduls i unitats formatives.
-Centre o centres on es faran les tutories presencials, si n’hi ha, i les avaluacions
finals.
-Dates de les tutories presencials i les avaluacions finals.
-Guia d’aprenentatge i avaluació, programació didàctica de cada mòdul formatiu i,
si escau, unitats formatives.
-Dades de l’alumnat:
-Dades identificatives (DNI o equivalent).
-Requisits d’accés.
-Dades dels tutors i formadors:
-Dades identificatives (DNI o equivalent).
-Acreditació de l’experiència professional.
-Acreditació de la competència docent.
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-A més de la competència docent general, han d’acreditar-la en la modalitat
de teleformació.
Les dades relatives a les dates i els llocs de les tutories presencials s’aportaran d’acord
amb el “Model de planificació didàctica, modalitat de teleformació”, annex III.
La guia d’aprenentatge i avaluació haurà d’estar emplenada d’acord amb el “Model de
programació didàctica”, annex IV, que inclou la informació referida a les tutories
presencials en la modalitat de teleformació.
Les dades relatives a les dates i els llocs de les proves d’avaluació s’aportaran d’acord amb
el “Model de planificació de l’avaluació de l’aprenentatge, modalitat de teleformació”,
annex V.
En les visites virtuals es comprovaran els aspectes següents:
-Compliment de requisits d’accés de l’alumnat.
-Compliment de les prescripcions de tutors-formadors.
-Idoneïtat de les proves finals d’avaluació.
-Adequació de la infraestructura tecnològica. Plataforma de teleformació.
-Viabilitat de l’accés al contingut virtual d’aprenentatge mitjançant les credencials (usuari/contrasenya).
-Disponibilitat 24 hores x 7 dies.
-Rendiment àgil i estable (sense pèrdues freqüents de connexió).
-Disponibilitat completa del material d’aprenentatge en la plataforma.
-Que la plataforma de teleformació no tinga deficiències.
-Adequació dels continguts i les metodologies d’aprenentatge.
-Ús del material virtual d’aprenentatge.
-Participació. Informes d’activitat (data, hora, duració, nombre).
-Nombre de participants que accedeixen al contingut virtual d’aprenentatge.
-Nombre de connexions efectuades per l’alumnat al material virtual d’aprenentatge.
-Període (matí/vesprada/nit) en què es realitzen les connexions al material virtual
d’aprenentatge.
-Duració de les connexions efectuades per l’alumnat al material virtual d’aprenentatge.
-Nombre d’activitats (d’aprenentatge o d’avaluació) que ha fet l’alumnat mitjançant la plataforma de teleformació durant el desenvolupament del procés formatiu.
‐Percentatge d’activitats d’aprenentatge realitzades per l’alumnat sobre el total
d’activitats d’aprenentatge existents en el mòdul/unitat formativa.
‐Data de la primera connexió al material respecte de l’inici del mòdul/unitat formativa.
‐Freqüència de les connexions des de l’inici de la formació i en un període de temps
determinat.
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‐Participació en activitats col·laboratives (fòrums, xats, etc.) inclosos dins de l’acció formativa.
-Resultats de l’alumnat.
Durant les visites presencials que es realitzen als centres en què es duguen a terme les
tutories i les proves d’avaluació final dels mòduls es prestarà especial atenció a:
- Adequació d’espais, instal·lacions i equipament.
- Adequació a la programació.
- Idoneïtat de formadors i tutors.
- Validesa de l’avaluació de l’aprenentatge.
- Alumnat participant en les proves finals d’avaluació.
- Disponibilitat de la planificació de l’avaluació segons l’annex V de l’Ordre
ESS/1897/2013 i adequació de les activitats i els instruments d’avaluació final.
- Disponibilitat i adequació dels informes individualitzats d’avaluació, segons
l’annex VI de l’Ordre ESS/1897/2013.
- Disponibilitat i adequació de les actes d’avaluació, segons l’annex VII de l’Ordre
ESS/1897/2013.
- Satisfacció dels participants.
Amb caràcter general, tant en la modalitat presencial com en teleformació, haurà de
facilitar-se l’emplenament de les enquestes anònimes de valoració que es passarà a
l’alumnat coincidint amb algunes de les visites de seguiment i control.
Així mateix, l’entitat haurà d’esmenar, en el termini que s’indique, les incidències en el
funcionament normal de l’acció formativa que li siguen notificades pel SERVEF durant les
actuacions de seguiment i control.
L’avaluació de la qualitat dels cursos es realitzarà mitjançant els informes de seguiment i
els qüestionaris de valoració (EFOTEC).

Suspensió provisional i comunicació als òrgans competents
En el cas que es detectara alguna de les situacions que s’indiquen a continuació
s’adoptaran mesures provisionals de suspensió temporal del desenvolupament de les
accions formatives autoritzades i es notificarà al SEPE als efectes que procedisquen, sense
perjudici de remissió a la Inspecció Provincial de Treball, quan pogueren suposar
incompliments en l’ordre social:
a) L’acció formativa no estiga en funcionament durant el calendari lectiu comunicat i
autoritzat.
b) El personal docent i/o l’alumnat no assistisquen a les sessions presencials.
c) No es detecte activitat de tutorització/dinamització en la part de teleformació.
d) L’alumnat no complisca els requisits formatius i professionals per a cursar amb
aprofitament la formació en els termes que preveu l’article

20 del Reial decret
34/2008.
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e) El personal formador i els tutors-formadors que intervinguen en l’acció formativa no
complisquen els requisits exigits en el Reial decret 34/2008 i en els reials decrets
reguladors dels diferents certificats de professionalitat.
f) No es complisca el procés d’avaluació dels resultats d’aprenentatge.
g) Les instal·lacions o els equips o dotacions no es corresponguen amb aquells que van
ser acreditats.
h) Qualsevol altra causa greu que afecte el normal desenvolupament de l’acció
formativa o la modificació dels termes inclosos en l’autorització.
i) Incompliment greu per part de l’entitat autoritzada de qualsevol dels requisits i les
obligacions establits.
j) Es detecta inexactitud, engany o omissió de caràcter essencial en les dades o els
documents aportats en la sol·licitud d’autorització.
k) Pèrdua de la condició d’acreditat del centre de formació.
l) Qualsevol altra causa que afecte substancialment el desenvolupament adequat de
l’acció formativa o el seu seguiment i control.
m) En la modalitat de teleformació, per detectar-se irregularitats en el funcionament
de la plataforma de teleformació.
Una vegada adoptades les mesures provisionals, es donarà audiència a l’interessat
en un termini de deu dies perquè al·legue el que crega oportú en defensa dels seus
interessos i es dictarà la resolució oportuna que confirmarà, modificarà o alçarà les
mesures adoptades, així com, si és el cas, la resolució d’arxiu de l’expedient, que serà
comunicada al SEPE i, si escau, a la Inspecció Provincial de Treball als efectes oportuns.

Pràctiques professionals no laborals
Les persones treballadores contractades estaran exemptes totalment de cursar el mòdul de
formació pràctica dels certificats de professionalitat. Aquest mòdul s’entendrà realitzat
pel treball en alternança en estar relacionada l’activitat laboral amb el contingut formatiu
del mòdul de formació pràctica del certificat de professionalitat corresponent.
Per a justificar-ho, s’ha d’aportar un certificat de l’empresa en què consten les capacitats
adquirides, la duració dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i
l’interval de temps en què s’ha dut a terme.
A més, per a registrar-ho, l’entitat haurà d’introduir en e-Sidec el resultat 0 no cursat i
marcar la casella d’exempt per al mòdul de PPNL de l’alumne.

DESPRÉS D’ACABAR L’ACCIÓ FORMATIVA
Documentació de finalització del curs
En tot cas, en el termini de dos mesos des de la conclusió del curs en la modalitat
presencial es presentarà:
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L’acta de finalització del curs, que conté l’aprofitament final de l’alumnat
assistent. S’obté d’e-Sidec > Informes > Llistat de finalització de participantsformació.

 El control d’assistència mensual del professorat, FOR0027E, de l’últim període

mensual en el format normalitzat que figura com a annex en e-Sidec > Informes >
Control assistència mensual professorat.


El control d’assistència mensual de l’alumnat, FOR0028E, de l’últim període
mensual en el format normalitzat que figura com a annex en e-Sidec > Informes
> Control assistència mensual alumnat.



El quadre resum de l’assistència de l’alumnat, FOR0156E, acompanyat, si
s’escau, dels justificants de les faltes de l’alumnat. Figura com a annex en eSidec > Informes > Quadre resum de l’assistència de l’alumnat.



El document acreditatiu d’haver sol·licitat telemàticament els diplomes de
l’alumnat.



L’acta d’avaluació final del mòdul formatiu, FOR0193E, que corresponga a
l’últim mòdul impartit en el curs (les actes dels mòduls anteriors s’hauran anat
lliurant juntament amb la documentació de caràcter mensual, després d’acabar
cada mòdul). Figura com a annex en e-Sidec > Informes > Acta d’avaluació del
mòdul formatiu.



L’informe d’avaluació individualitzat de cada alumne en el model que figura en
la zona externa d’e-Sidec, en la pestanya Documentació, en l’espai destinat al
professorat, segons el model de l’annex VI.



El certificat d’empresa per a l’exempció del mòdul de pràctiques professionals
no laborals, FOR0220E.

Aquests documents figuren en la zona externa d’e-Sidec, en la pestanya Documentació, en
l’espai destinat al professorat.
Si no es presenta la documentació final, el tècnic que faça el seguiment no podrà donar el
vistiplau al curs i no es podrà acreditar la formació rebuda per l’alumne-treballador ni el
correcte compliment de les obligacions de l’entitat autoritzada.

Sol·licitud telemàtica dels diplomes de l’alumnat
Una vegada acabada l’acció formativa, l’entitat ha de sol·licitar, via telemàtica, l’emissió
dels certificats de formació de l’alumnat. El procediment de sol·licitud telemàtica es troba
descrit en un document ubicat en e-Sidec, en la secció Configuració de la zona destinada a
documentació.
Després de la sol·licitud telemàtica i d’haver obtingut el justificant de registre (tal com
s’especifica en el document mencionat), cal esperar que el SERVEF done el vistiplau a
l’emissió dels diplomes corresponents.

Impressió dels diplomes i lliurament a l’alumnat
En el moment en què el SERVEF done el vistiplau a l’emissió dels diplomes, la persona que
haja tramitat la sol·licitud telemàtica els rebrà en la bústia de notificacions.
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Abans d’imprimir els diplomes cal comprovar que les dades són correctes.
Cada diploma conté, tant en l’anvers com en el revers, una empremta digital que
n’acredita l’autenticitat.
S’han d’imprimir els diplomes amb el paper oficial proporcionat pel SERVEF, lliurar-se als
alumnes i obtindre justificació del lliurament.
A més, en ser cursos que corresponen totalment o parcialment a un certificat de
professionalitat aprovat a l’empara del que preveu el Reial decret 34/2008, l’entitat, en el
moment de lliurar els diplomes, haurà de proporcionar als alumnes un exemplar del model
normalitzat del document “Sol·licitud de certificat de professionalitat” en cas que
l’alumne haja superat tots els mòduls formatius del certificat de professionalitat, o del
document “Sol·licitud d’acreditació d’unitats de competència de les qualificacions”
(acreditació parcial acumulable) en cas que l’alumne no haja superat tots els mòduls del
certificat però sí els corresponents a una o més unitats de competència.
L’entitat autoritzada a realitzar la formació haurà d’aportar aquestes sol·licituds, els models
de les quals es troben en la web www.servef.es (seguint la ruta: Ciutadà >
Serveis/informació > Formació > Especialitats formatives i certificats de professionalitat).
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ANNEX I

L’APLICACIÓ INFORMÀTICA e-SIDEC
L’aplicació e-Sidec és l’instrument que ha d’utilitzar l’entitat autoritzada per a introduir les
dades de l’acció formativa i obtindre la documentació que ha de presentar davant de
l’Administració al llarg del desenvolupament del curs.
A e-Sidec s’accedeix mitjançant l’accés
directe que hi ha en la zona inferior
central del portal www.servef.es.
Per a accedir a e-Sidec és imprescindible
disposar de certificat digital de persona
física o de DNI electrònic.
Cada entitat ha de disposar d’un o
diversos comptes de superusuari.
El representant legal de l’entitat haurà
de designar l’esmentat superusuari (pot
ser ell mateix o la persona que
determine) emplenant i presentant en el
registre
l’imprés
“Autorització
de
superusuari e-Sidec”.
Aquest imprés s’obté a través del web www.servef.es seguint la ruta: e-Sidec > Enllaços
d’interés > Autorització de superusuari.
Aquest superusuari administrarà el compte de l’entitat, la qual cosa implica la possibilitat
d’autoritzar a altres possibles usuaris, tràmit que es realitzarà directament per mitjà de
l’aplicació e-Sidec, amb les limitacions d’accés que es considere.
L’aplicació proporciona informació, ubicada en la pantalla principal, per fer els primers passos
per a utilitzar-la.
També inclou una icona d’ajuda ràpida, situada ja dins de l’aplicació, al costat esquerre de la
llista despleglable d’entitats, que descarrega una guia per a l’usuari.
A més, conté una ajuda específica en cada pantalla per a fer-ne més fàcil l’ús. Es mostra en la
barra inferior de l’aplicació.
Així mateix, conté diversos documents explicatius i vídeos de demostració.
Una vegada s’haja accedit a l’aplicació, mitjançant l’opció Formació s’introduiran les dades del
curs i dels alumnes.
Així mateix, la documentació que ha de presentar l’entitat s’obté en l’opció Informes, així com,
si és el cas, en la zona destinada al professorat ubicada en la pestanya Documentació.

ANNEX II: INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT
A C T I V I TAT F O R M AT I VA D E L C O N T R A C T E P E R A L A F O R M A C I Ó I
L’ A P R E N E N TAT G E

 El contracte per a la formació i l’aprenentatge està destinat a majors de 16 anys i menors de 30 (serà de 25 quan
la taxa de desocupació se situe per sota del 15 %), que no tinguen qualificació professional reconeguda per a
concertar el contracte en pràctiques. No hi haurà límit màxim d’edat per a persones amb discapacitat i en
exclusió social.

 La duració mínima serà d’un any i la màxima, de tres. Per conveni col·lectiu podrà ser d’entre sis mesos i tres
anys.

 El salari serà el que marque el conveni col·lectiu, i mai inferior al salari mínim interprofessional en proporció al
temps de treball efectiu.

 El temps de treball efectiu, compatible amb el dedicat a activitats formatives, no podrà ser superior al 75 %
durant el primer any, o al 85 % durant el segon i el tercer, de la jornada màxima prevista en el conveni o
legalment establida. Per tant, el temps dedicat a formació serà el 25 % el primer any, i el segon i el tercer any es
dedicarà un 85 % a treballar i un 15 % a formació.

 Respectant aquests percentatges, la formació es pot acumular en un període de temps concret segons acorden
les parts, de manera que, per una banda es garantisca que les persones treballadores puguen cursar els mòduls
formatius i, per una altra banda, s’atenguen les necessitats organitzatives de l’empresa.

 La formació teòrica és obligatòria en els termes anteriors i ha d’estar relacionada amb l’activitat laboral.
 El temps dedicat a la formació s’ha d’impartir fora del lloc de treball i dins de la jornada laboral.
 El treballador estarà protegit per totes les contingències, situacions protegibles i prestacions, inclosa la
desocupació.

 Els centres participants són els centres públics i privats acreditats per l’Administració laboral per a impartir

formació de certificats de professionalitat, els centres públics i privats autoritzats per l’Administració educativa
per a impartir els títols de Formació Professional i, així mateix, els centres integrats públics i privats, els Centres
de Referència Nacional i les empreses (per als seus treballadors que complisquen els requisits d’acreditació o
d’autorització).

 L’activitat formativa inherent al contracte serà la necessària per a l’obtenció d’un títol de formació professional,
certificat de professionalitat, certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable.

 L’alumnat ha d’assistir a les classes de forma regular i contínua i seguir amb aprofitament l’acció formativa. Les

faltes de puntualitat o d’assistència no justificades de la persona treballadora a les activitats formatives podran
ser qualificades com a faltes al treball als efectes legals oportuns.

 Per a poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul l’alumnat haurà de justificar una assistència

d’almenys el 75 % de les hores totals quan el cursen en la modalitat presencial. En la modalitat de teleformació
hauran d’haver fet totes les activitats d’aprenentatge establides per al mòdul.

 Per a superar un mòdul formatiu serà necessari obtindre una puntuació mínima de 5 en la prova d’avaluació final
i, si és el cas, en totes i cadascuna de les unitats formatives que la configuren. En cas de no superar-ho es
considerarà no apte.

 Si s’ha superat un mòdul es calcularà la puntuació final sumant la puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació
durant el procés d’aprenentatge i la puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul, ponderades
prèviament amb un pes de 30 % i 70 %, respectivament.

 Als alumnes que no hagen superat la prova d’avaluació final del mòdul en la data establida per a la primera
convocatòria o no l’hagen realitzada per causa justificada, se’ls oferirà una segona convocatòria abans de
concloure l’acció formativa, en la qual se’ls aplicarà una altra prova final paral·lela a l’anterior.

 Les persones treballadores contractades estaran exemptes totalment de realitzar el mòdul de pràctiques
professionals no laborals.

 El treballador contractat que acabe la formació prevista en el contracte amb avaluació positiva podrà rebre el

certificat de professionalitat o l’acreditació parcial acumulable corresponent, quan aquesta formació
corresponga a un o més mòduls dels certificats de professionalitat. Per a fer-ho, haurà de presentar la sol·licitud
oportuna.

ANNEX III: MODEL DE PLANIFICACIÓ DIDÀCTICA, MODALITAT TELEFORMACIÓ
ANNEX IV: MODEL DE PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
ANNEX V: MODEL DE PLANIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ, MODALITAT TELEFORMACIÓ
ANNEX VI: MODEL D’INFORME D’AVALUACIÓ INDIVIDUALITZAT
Aquests annexos es troben en l’Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial
decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets
pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació.

