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  Presentació 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 2015 CCOO vam elaborar

de la difusió en l’àmbit laboral

de millorar la formació i facilitar la inserció del jovent, i en

vegades. 

La identificació de la normativa

pràctiques mostra un garbuix

semblar una bona eina per

negociació col·lectiva. 

En els gairebé tres anys transcorregut

inserció han millorat, i la precarietat s’ha convertit per a molts col·lectius

laboral ‘normal’. A CCOO lluitem

En el marc del diàleg social reivindi

en tots els casos, de les pràctique

estatut de la persona en pràctique

dels contractes laborals per facilitar

Hem actualitzat aquesta guia per continuar la feina iniciada el 2015 i, igual que aleshores, 

volem facilitar que delegats i delegades sindicals puguin identificar les diferents modalitats 

de pràctiques, els requisits que han de complir les empreses, els drets de les persones en 

pràctiques i la capacitat de la representació legal dels treballadors i tre

valer, introduint criteris en la negociació

La seva difusió a través del web

especialment joves, pugui consultar

realitzar les pràctiques en cada situació

Y volem també que es conegui la voluntat de CCOO de defensar la qualitat de la formació i 

els drets de totes les persones vinculades a una empresa, siguin tre

o persones en pràctiques. 

Esperem us sigui útil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

elaborar la guia Aprenents, becaris i treball precari,

laboral, de l’ús de pràctiques laborals i no laborals, amb l’argument 

de millorar la formació i facilitar la inserció del jovent, i en vista de l’abús

normativa que regula les diferents modalitat

garbuix de difícil comprensió, de manera que 

r al treball sindical en tots els àmbits i, especialment

transcorreguts des d’aleshores ni la regulació 

i la precarietat s’ha convertit per a molts col·lectius

luitem contra aquesta situació des de diferents

reivindiquem la racionalització de la normativa,

pràctiques no laborals a la formació, el desenvolupament

pràctiques que reguli els mateixos drets, aix

facilitar l’experiència en el cas de persones j

tzat aquesta guia per continuar la feina iniciada el 2015 i, igual que aleshores, 

facilitar que delegats i delegades sindicals puguin identificar les diferents modalitats 

ts que han de complir les empreses, els drets de les persones en 

s i la capacitat de la representació legal dels treballadors i treballadores per fer

valer, introduint criteris en la negociació col·lectiva que posin límits l’abús i l’explotació

web facilita, així mateix, que qualsevol persona

consultar-la i identificar les condiciones 

s en cada situació particular. 

Y volem també que es conegui la voluntat de CCOO de defensar la qualitat de la formació i 

els drets de totes les persones vinculades a una empresa, siguin treballadors i treballadores 

Confederació 

precari, davant l’evidència 

l’ús de pràctiques laborals i no laborals, amb l’argument 

l’abús que se’n fa moltes 

modalitats i programes de 

 facilitar-la ens va 

especialment, en la 

 ni la qualitat de la 

i la precarietat s’ha convertit per a molts col·lectius en una condició 

s fronts. 

normativa, la vinculació, 

envolupament d’un 

així com la promoció 

ja titulades. 

tzat aquesta guia per continuar la feina iniciada el 2015 i, igual que aleshores, 

facilitar que delegats i delegades sindicals puguin identificar les diferents modalitats 

ts que han de complir les empreses, els drets de les persones en 

balladores per fer-los 

ús i l’explotació. 

persona interessada, 

 en què s’han de 

Y volem també que es conegui la voluntat de CCOO de defensar la qualitat de la formació i 

balladors i treballadores 

 Sindical de CCOO 
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  Com fer servir aquesta guia? 
 

 

 

 

La guia té dues parts. A la primera hem 

recollit tota la legislació que regula 

l’aprenentatge i la formació a l’empresa i 

que anomenem modalitats de pràctiques. 

Per facilitar-te’n la comprensió trobaràs, 

abans que res, un “Esquema de les 

modalitats de pràctiques” (pág.9) que les 

inclou totes i, a continuació, una fitxa per a 

cadascuna amb les seves característiques. 

La segona part es dedica a l’acció 

sindical, i hi hem inclòs algunes 

recomanacions i una selecció de clàusules 

de convenis col·lectius que poden 

orientar sobre els temes que cal tractar en 

la negociació col·lectiva. 

A l’esquema de les modalitats pots veure 

que les hem classificat en dos grans blocs: 

d’una banda, pràctiques no laborals, en 

les quals no hi ha contracte ni salari 

encara que pot haver-hi, en algun cas, 

beca o ajuda; de l’altra, pràctiques 

laborals, que es fan  amb un contracte de 

treball sota determinades condicions i en 

les quals el salari és generalment inferior 

al que s’obtindria amb un contracte 

laboral “normal”. A l’esquema es dibuixa 

la formació dual al centre, perquè sota 

aquesta denominació s’inclouen 

pràctiques no laborals i laborals. A 

continuació trobaràs les fitxes ordenades 

d’acord amb aquesta classificació: primer 

les pràctiques no laborals (fitxes amb fons 

blau) i, després, les pràctiques laborals 

(fitxes amb fons vermell). 

Si ens fixem en les característiques de 

cadascun d’aquests blocs veiem que les 

pràctiques no laborals es poden subdividir, 

al seu torn, en aquelles que es realitzen amb 

posterioritat a la formació (pot dir-se que la 

complementen) i les que son part de la 

formació i s’han de fer obligatòriament per 

assolir l’acreditació corresponent 

(certificat, títol, etc.). S’hi han inclòs també 

les pràctiques acadèmiques extracurriculars 

 

dels estudis universitaris, que tot i no ser 

obligatòries concentren un percentatge 

important de becaris i becàries. 

Pel que fa a les pràctiques laborals es pot 

distingir entre contractes formatius, que són 

les modalitats contractuals previstes a la 

legislació per a aquest tipus de processos, i 

iniciatives d’inserció, en què l’activitat a 

l’empresa s’emmarca en itineraris de 

formació i ocupació, destinats a reinserir les 

persones desocupades i que, en general, 

compten amb finançament públic. 

Aquesta classificació ens ha permès 

orientar-nos en aquest laberint normatiu i 

creiem que l’ús d’aquesta informació 

facilita la comprensió de la realitat de les 

pràctiques al nostre país. 

Per facilitar la lectura, clicant en cadascuna 

de les modalitats de l’esquema s’accedeix a 

la fitxa corresponent i, en cas necessari, es 

poden imprimir per separat. Les 11 fitxes 

contenen la informació habitual d’aquest 

tipus de guies (qui pot fer les pràctiques, 

quant de temps poden durar, quina 

normativa les regula, si es cobra i quant es 

cobra, etc.) i altra informació que no és tant 

freqüent, com ara: 

• Els avantatges econòmics que obtenen les 

empreses. Ens sembla important que se 

sàpiga que reclutar becaris/es o aprenents 

no només té l’avantatge que no se’ls paga o 

se’ls paga menys per fer activitats que de 

vegades no es distingeixen de la feina 

normal, sinó que, a més, l’empresa pot 

obtenir subvencions i bonificacions per fer-

ho. 

• La documentació necessària per fer la 

pràctica. La legislació és tan ambigua que 

val la pensa assegurar-se que els pocs 

requisits que hi ha es compleixen i es 

recullen per escrit. Indiquem quins són 

aquests requisits i, en l’apartat d’enllaços, a
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  Cómo usar esta guía

 

 

més d’ampliar informació, en alguns casos 

es recullen exemples de documentació.

• Els drets de la representació legal a 

l’empresa. Abans d’emprendre l’acció 

sindical amb les persones que es trobin en 

alguna d’aquestes situacions, hem de tenir 

informació sobre els nostres drets de 

representació. La normativa estatal conté 

alguns drets d’informació que, de vegades, 

s’amplien en la legislació autonòmica.

En les referències normatives hem optat 

per esmentar només la legislació estatal 

bàsica. La normativa autonòmica és 

massa extensa per incloure-

guia. Si necessiteu consultar

confusions, el millor és utilitzar el 

cercador del Butlletí Oficial de l’Estat 

(https://www.boe.es/legislacion/legislaci

on.php) i allà triar el text consolidat, que 

és el que conté la norma en vigor.

A la part d’acció sindical, recollim, en 

primer lloc, algunes recomanacions de 

diferents documents sindicals, a les quals 

hem afegit els suggeriments de 

companys i companyes que han
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guía 

més d’ampliar informació, en alguns casos 

es recullen exemples de documentació. 

de la representació legal a 

l’empresa. Abans d’emprendre l’acció 

sindical amb les persones que es trobin en 

alguna d’aquestes situacions, hem de tenir 

informació sobre els nostres drets de 

representació. La normativa estatal conté 

ó que, de vegades, 

s’amplien en la legislació autonòmica. 

En les referències normatives hem optat 

per esmentar només la legislació estatal 

bàsica. La normativa autonòmica és 

-la en aquesta 

guia. Si necessiteu consultar-la, per evitar 

confusions, el millor és utilitzar el 

Butlletí Oficial de l’Estat 

cion/legislaci

i allà triar el text consolidat, que 

és el que conté la norma en vigor. 

A la part d’acció sindical, recollim, en 

, algunes recomanacions de 

diferents documents sindicals, a les quals 

hem afegit els suggeriments de 

e han 

“treballat” amb aquest col·lectiu a les seves 

empreses. Incloem també una relació de 

clàusules de convenis col·lectius que 

milloren les condicions de treball 

d’aprenents i persones en pràctiques, el 

contingut formatiu de les pràctiques i la 

capacitat d’intervenció sindical. Cada 

clàusula enllaça amb el conveni col·lectiu 

corresponent. 

Els termes tècnics que apareixen a la 

normativa tenen la definició 

corresponent en el vocabulari amb el 

qual es tanca la guia. Si cliques el terme 

que no coneixes, quan apareix en el text, 

pots veure’n la definició.

Hem afegit una altra informació 

complementària que ens sembla útil: 

entre les fitxes blaves i vermelles tens 

informació sobre el dret a cotitzar de les 

persones becades, una descripció de què 

és la formació dual des de la nostra 

valoració sindical i enllaç

sindicat, entre d’altres. Al final de la guia 

hem recollit també els e

dels serveis públics d’ocupació.

Una

orientar

el laberint

les pràctique

“treballat” amb aquest col·lectiu a les seves 

empreses. Incloem també una relació de 

clàusules de convenis col·lectius que 

milloren les condicions de treball 

d’aprenents i persones en pràctiques, el 

contingut formatiu de les pràctiques i la 

capacitat d’intervenció sindical. Cada 

clàusula enllaça amb el conveni col·lectiu 

Els termes tècnics que apareixen a la 

normativa tenen la definició 

corresponent en el vocabulari amb el 

qual es tanca la guia. Si cliques el terme 

es, quan apareix en el text, 

pots veure’n la definició. 

Hem afegit una altra informació 

complementària que ens sembla útil: 

entre les fitxes blaves i vermelles tens 

informació sobre el dret a cotitzar de les 

persones becades, una descripció de què 

és la formació dual des de la nostra 

valoració sindical i enllaços a les webs del 

altres. Al final de la guia 

hem recollit també els enllaços als webs 

ocupació. 

Una guia per 

orientar-se en 

laberint de 

pràctiques 
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1. Pràctiques no laborals 
per a joves amb titulació 

i sense experiència 

3. Mòdul de pràctiques 
dels certificats de 

professionalitat 

 
7. Contracte en 
pràctiques 

9. Formació amb 
compromís de 
contractació 

FORMACIÓ 
DUAL 

9 

 

ESQUEMA DE LES MODALITATS DE PRÀCTIQUES 
 

  PRÀCTIQUES NO LABORALS   PRÀCTIQUES  LABORALS   
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Programes públics 
d’ocupació i formació 

 
11. Contracte a temps 

parcial amb vinculació 
formativa 

4 . Mòdul Professional 
de Formació en Centres 

de Treball 
dels Cicles de FP 

 
2. Pràctiques no 

laborals en la 
formació per a 
l’ocupació 

COMPLEMENTEN 
LA FORMACIÓ 

CONTRACTES 
FORMATIUS 

5. Formació dual del 
sistema educatiu 
amb pràctiques no 
laborals 

6. Pràctiques 
acadèmiques externes 
dels estudis universitàris 

SÓN PART DE 
LA FORMACIÓ 

Cases d’Oficis 

Escoles Taller 

Tallers d’Ocupació 

8. Contracte per 
a la formació i 
l’aprenentatge 

INICIATIVES 
D’INSERCIÓ 
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Foto: Eflon 



 

PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A JOVES 
 

AMB TITULACIÓ I SENSE EXPERIÈNCIA 

 

 
 
 
 
 

 

Fitxa 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Persones desocupades i inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

� D’entre 18 i 25 anys o amb 30 anys si està 
inscrit al fitxer del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil. 

� Amb titulació oficial: universitària/formació 
professional de grau mitjà o superior/formació 
professional artística o esportiva certificat de 
professionalitat. 

� Sense una relació laboral o un altre tipus 
d’experiència professional de més de tres 
mesos en la mateixa activitat. (S’exclouen les 
pràctiques curriculars i extracurriculars de la 
universitat). 

 

 Per a què? 

L’objectiu, segons la normativa, és aconseguir la inserció laboral de joves amb 
titulació però sense experiència. 

 

 Quina documentació cal? 
 

1. Conveni de l’empresa on es fan les pràctiques amb el SOC on hi ha de constar, 
com a mínim: 

� El contingut de les pràctiques i la formació. 

� La durada. 

� Els sistemes d’avaluació i tutories. 
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Qui les 
pot fer? 



Fitxa 1 PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A JOVES 
AMB TITULACIÓ I SENSE EXPERIÈNCIA 

 

 
 
 
 

2. Acord de l’empresa amb la persona que realitza les pràctiques, que inclourà 
com a mínim la següent informació: 

� Contingut concret de les pràctiques. 

� Durada de les mateixes. 

� Jornada i horaris. 

� Centre o centres de treball a on es desenvoluparan. 

� Sistema de tutories. 

� Certificat per la realització de les pràctiques. 

 
 Quant poden durar? 

Entre 3 i 9 mesos. 

 

 Quines característiques tenen? 

• Han de contribuir a completar la formació assolida. 

• Han d’estar dirigides i supervisades per un tutor de l’empresa. 

• Les condicions particulars es recullen en el conveni i a l’acord. 

 

 Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

L’empresa, en col·laboració amb el SOC, lliurarà un certificat en el qual constaran 
les pràctiques realitzades, els continguts formatius, la seva durada i el període en 
què s’han dut a terme. 

 

Quins avantatges econòmics té per a l’empresa? 

Podran incloure al conveni un compromís de contractació dels i les joves que han 
realitzat les pràctiques no laborals, la qual cosa donarà dret a una subvenció a 
l’empresa que compensi les despeses derivades de les accions de tutoria i 
avaluació. 
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Fitxa 1 PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A JOVES 
AMB TITULACIÓ I SENSE EXPERIÈNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quines condicions econòmiques té l’alumnat? 

1. Beca de suport de, com a mínim, el 80% de l’IPREM vigent (al 2018 és de 
537,84 € i el 80% és de 430,27€). 

2. Cotització a la Seguretat Social amb una quota única mensual de 41,01 € 
(corresponen a l’empresa 30,67 € per contingències comunes i 6,12 € pel mateix 
concepte a càrrec de la persona becada; a més, l’empresa cotitza altres 4,20 € 
per contingències professionals). 

3. No existeix l’obligació de cotitzar per la contingència d’atur, així com 
tampoc al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) ni per Formació Professional. 

 

 Quins drets té la representació legal 

dels treballadors i les treballadores? 

L’empresa ha d’informar a la representació legal dels treballadors i les 
treballadores sobre els acords subscrits amb les persones joves. 

A més, en el marc de la negociació col·lectiva, es podran fixar criteris de 
contractació un cop finalitzades les pràctiques. 

 

Normativa 

� RD 1543/2011 pel qual es regulen les pràctiques no laborals a empreses. 

� RD 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió al 
Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en 
programes de formació. 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Conveni de col·laboració entre el SOC i l’empresa i acord entre l’empresa i la persona 
que realitza les pràctiques:  

https://wwwc.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/em
preses/orient_contractacio/Practiques_no_laborals_en_empreses_per_joves.html 

A l’apartat “Documentació i impresos” 
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Fitxa 1 PRÀCTIQUES NO LABORALS PER A JOVES 
AMB TITULACIÓ I SENSE EXPERIÈNCIA 

 

14

 
 

 

Per saber-ne més 

Guia Laboral - Pràctiques no laborals a empreses (Ministerio de Empleo y Se- 

guridad Social): http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_4/contenidos/ 
guia_4_10_5.htm



 

PRÀCTIQUES NO LABORALS EN 

LA FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ 

 
 
 
 
 

 

Fitxa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persones a l’atur que participen en una 
acció formativa del Sistema de Formació 
per a l’Ocupació. 

 

Per a què? 

• Per facilitar la seva reinserció laboral. 

• Per complementar la formació teòrica dels cursos que han realizat. 

 

Quina documentació cal? 

En termes generals, la documentació necessària és la següent: 

1. Conveni entre l’empresa i el SOC, que ha de contenir, almenys: 

� La descripció del contingut de les pràctiques. 

� La durada i l’horari. 

� El lloc de realització. 

� El sistema de tutories per al seguiment i avaluació. 

2.  Acord entre l’empresa i les persones que realitzen les pràctiques. Ha d’incloure,  
almenys: 

� El contingut concret de les pràctiques. 

� La durada. 
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Qui les 
pot fer? 



Fitxa 2 PRÀCTIQUES NO LABORALS EN 
LA FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ 

 

 
 
 
 

� La jornada i l’horari. 

� El centre o centres de treball. 

� El sistema de tutories. 

� El certificat de realització. 

 

Quant poden durar? 

La durada varia en funció de l’acció formativa de què es tracti, de manera que 
cal consultar cada cas concret. 

 
Quines característiques tenen? 

1. Formen part d’itineraris formatius subvencionats (formació ocupacional). 

2. Han d’estar relacionades amb els continguts de l’aprenentatge realitzat al 
centre de formació. 

3. Les pràctiques es podran fer al mateix temps que es realitza l’acció formativa, 
o bé, un cop finalitzada aquesta, amb una avaluació positiva. 

4. Pot haver-hi un termini màxim per començar-les un cop finalitzada l’acció 
formativa (habitualment 1 mes). 

5. El nombre de persones en pràctiques no pot superar el nombre de 
treballadors i treballadores de la plantilla. 

6. L’alumne o alumna ha de tenir cobert, com a mínim, el risc d’accident 
derivat de l’assistència a les pràctiques per una assegurança de 
responsabilitat civil i accidents que inclogui els accidents in itinere (durant 
el trasllat al lloc de treball). L’assegurança pot incloure també la 
responsabilitat civil a tercers, de forma que cobreixi els danys que, fruit de 
la realització de la formació, es puguin produir per les persones 
participants. Es considera un cost finançable de l’activitat formativa. 

7. L’alumnat ha de ser informat i format sobre els riscos laborals i les 
mesures de prevenció del lloc o llocs on realitzarà les pràctiques. 

 
 
 
 
 
 

 
  16  



Fitxa 2 PRÀCTIQUES NO LABORALS EN 
LA FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ 

 

 
 

Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

Certificat amb la signatura i el segell de l’empresa, que reculli: 

� Identificació de l’empresa i la persona que ha realitzat las pràctiques. 

� El centre de treball. 

� La durada. 

� Les dates de realització. 

� Les tasques realitzades. 

 
Quins avantatges econòmics té per a l’empresa? 

Les empreses podran rebre fins a 6 € l’hora de pràctiques per alumne o 
alumna mitjançant concessió directa, per pagar el cost dels tutors i tutores, 
l’assegurança i les despeses d’equipament i vestuari de l’alumne o alumna. 

 

Quines condicions econòmiques té l’alumnat? 
 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA 

 
 

Transport 

 
Transport públic 

Urbà: 1,5 €/dia 

Interurbà: 5 €/dia 

Vehicle propi 0,19 €/Km fins a 20 €/dia 

Manutenció 12 €/dia 

 

 
Allotjament i manutenció 

80 €/dia natural 
Si las pràctiques es desenvolupen fora 

d’Espanya: 158,4 € /dia natural 
Import bitllets desplaçaments 

inicial/final 

Conciliació (per a rendes inferiors al 
75 % de l’IPREM) 

 

75% IPREM diari 

Beca (persones amb discapacitat) 9 €/dia 

NOTA: Les quantitats s’obtindran per dia d’assistència a classe, excepte les corresponents a 
l’allotjament i manutenció que es calcularan per dia natural.  
(Per sol·licitar les beques i ajudes, consulta amb el centre que ha realitzat la formació o bé, vés 
a l’Oficina de Treball del SOC).   
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Fitxa 2 PRÀCTIQUES NO LABORALS EN 
LA FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ 

 

 
 
 
 

 

Quins drets té la representació legal dels 

treballadors i les treballadores? 

L’empresa ha d’informar la representació legal dels treballadors i les 
treballadores del següent: 

� Els acords i convenis signats. 

� El contingut de les pràctiques. 

� La llista de participants. 

En algunes comunitats autònomes és imprescindible que l’empresa acrediti 
que ha complert aquesta obligació per obtenir finançament per a les 
pràctiques. 

 

Normativa 

� RD 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la 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. 

� Ordre TAS 718/2008 per la qual es desenvolupa el RD 395/2007 en matèria de 
formació d’oferta (Cap. III Pràctiques professionals no laborals en empreses  i 
règim de beques i ajudes a persones en atur). Aquesta ordre, es segueix aplicant 
fins que no es desenvolupi el RD 694/2017 posterior a la Llei 30/2015, per la qual 
es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Conveni de col·laboració entre el SOC i l’empresa i acord entre l’empresa i la persona que 
realitza les pràctiques: 

 
https://wwwc.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empr
eses/orient_contractacio/Practiques_no_laborals_en_empreses_per_joves.html 

A l’apartat “Documentació i impresos”. 
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Fitxa 2 PRÀCTIQUES NO LABORALS EN 
LA FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ 

 

19

 
 

 

Per saber-ne més 

La majoria de la formació per a persones en situació d’atur es gestiona des de les 
comunitats autònomes. Cadascuna, ha desenvolupat les pròpies normes, per això, 
per saber-ne més, el millor és entrar a la pàgina web del servei públic d’ocupació 
corresponent. Els enllaços es troben a la pàgina 85.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Fede Racchi 
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Foto: Julián Rebollo. CCOO 



 

 
Fitxa 3 

MÒDUL DE PRÀCTIQUES 

DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alumnat que cursa estudis de 
certificats de professionalitat. 

 
 

Per a què? 

Per adquirir capacitats en un entorn real de treball que complementen les que es 
desenvolupen al centre de formació. 

 
Quina documentació cal? 

L’acord o conveni entre el centre formatiu i l’empresa, que ha d’incloure: 

� Els tutors i les tutores designats per l’empresa i el centre de formació que  
s’encarregaran de realitzar el seguiment i l’avaluació de l’alumnat, d’acord 
amb el programa formatiu del certificat de professionalitat. 

� El contingut de les pràctiques en què es recullin les tasques concretes que 
ha de desenvolupar l’alumnat. 

� Les dates, el lloc i l’horari de realització. 

� El sistema de tutories i avaluació. 

 
 

Quant poden durar? 

Cada certificat de professionalitat inclou un mòdul d’una durada variable, però 
normalment oscil·len entre 40 i 160 hores. 
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Fitxa 3 MÒDUL DE PRÀCTIQUES 
DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

 

 
 
 

 

Quines característiques tenen? 

1. Les activitats que s’han de fer i els criteris d’avaluació de cada mòdul de 
pràctiques s’inclouen en el reial decret que regula el certificat corresponent. 

2. Es duran a terme, preferentment, un cop superada la formació a l’aula. 

3. Encara que el més freqüent és que es facin a empreses, també es poden 
realitzar al mateix centre de formació, amb autorització prèvia, si disposa de 
les instal·lacions adequades. 

4. És obligatòria l’existència d’un tutor o tutora de l’empresa (instructor o 
instructora) i un altre del centre de formació. 

5. L’alumne o alumna ha d’estar cobert per una assegurança d’accidents, 
expedida, normalment, pel centre de formació, que cobreixi totes des 
contingències que puguin sorgir durant les pràctiques. 

6. No cal fer les pràctiques si es té una experiència professional de tres mesos, 
amb un mínim de 300 hores treballades en els últims cinc anys, que es 
correspongui amb les capacitats del certificat de professionalitat. Tampoc 
no n’han de fer les persones que hagin fet les pràctiques no laborals o 
demostrin experiència en voluntariat relacionada amb l’activitat en qüestió. 
S’ha de sol·licitar la convalidació al servei públic d’ocupació corresponent. 

7. Podrà excloure’s de les pràctiques un alumne o alumna o diversos per 
decisió unilateral del centre educatiu, l’empresa, o conjunta d’ambdós, en 
els casos següents: 

� Faltes reiterades d’assistència o de puntualitat no justificades, amb 
audiència prèvia a la persona interessada. 

� Actitud incorrecta o falta d’aprofitament, amb audiència prèvia de la 
persona interessada. 

 

Et donen algun certificat o reconeixement? 

No és habitual que els mòduls de pràctiques es facin de manera aïllada, 
separats de la resta dels mòduls teòrics, i la certificació que s’obté és la 
corresponent al certificat de professionalitat de què es tracti. 

No obstant això, si no és així, es pot sol·licitar, a l’empresa o al centre de formació, 
un certificat de les pràctiques realitzades, la durada i el certificat de 
professionalitat al qual pertanyen per sol·licitar aquest reconeixement. 
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Fitxa 3 MÒDUL DE PRÀCTIQUES 
DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quins avantatges té per a l’empresa? 

Si la realització del certificat de professionalitat està finançat amb fons públics, 
les empreses poden obtenir un màxim de 3 € per hora i alumne o alumna com a 
compensació per la realització del mòdul de pràctiques. 

Quines condiciones econòmiques té l’alumnat? 

Les pràctiques no preveuen una retribució econòmica. 

Les persones aturades podran sol·licitar les mateixes beques i/o ajuts que en les 
pràctiques no laborals per a persones en situació d’atur (FITXA 2), sempre que la 
formació del certificat es realitzi en el marc del Sistema de Formació per a 
l’Ocupació. 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA 

 
 

Transport 

 
Transport públic 

Urbà: 1,5 €/dia 

Interurbà: 5 €/dia 

Vehicle propi 0,19 €/Km fins 20 €/dia 

Manutenció 12 €/dia 

 

 
Allotjament i manutenció 

80 €/dia natural 
Si les pràctiques es desenvolupen fora 

d’Espanya: 158,4 €/dia natural 
Import bitllets desplaçaments inicial i 

final 

Conciliació (per a rendes inferiors al 
75 % de l’ IPREM) 

 

75 %de l’ IPREM diari 

Beca (persones amb discapacitat) 9 €/dia 

NOTA: Les quantitats s’obtindran per dia d’assistència a classe excepte les de l’apartat d’allotjament 

i manutenció que es calcularan per dia natural. 

(Per a sol·licitar les beques i els ajuts consulta amb el centre que ha impartit la formació o dirigeix-

te al servei públic d’ocupació de la teva comunitat). 
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Fitxa 3 MÒDUL DE PRÀCTIQUES 
DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 

 

 
 
 

 

Quins drets té la representació legal dels 
treballadors i treballadores? 

Abans de l’inici de les pràctiques es posarà en coneixement de la representació 
legal dels treballadors i treballadores a l’empresa l’acord amb el centre de 
formació i la relació de persones en pràctiques. 

 

Normativa 

� RD 34/2008, de 18 de gener,  pel qual es regulen els certificats de professionalitat. 

� RD que reguli el certificat de professionalitat del qual formi part el mòdul de 
pràctiques. 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Sol·licitud d’exempció del mòdul de pràctiques quan es té experiència laboral: 
https://wwwc.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_en/ciutadans/
Certificats_professionalitat.html#Sol_licitud_exempcio 

Model per a sol·licitar l’acreditació del mòdul de pràctiques. 

Sol·licitud de certificat de professionalitat i acreditació parcial acumulable (inclosa 
l’acreditació del Mòdul de Pràctiques): 
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/SeleccioUnitatsCompCertificat
Prof.do 

 

Per saber-ne més 

Què és un certificat de professionalitat? 

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/ 

 

Cercador de Certificats de Professionalitat https://sede.sepe.gob.es/especialida- 
desformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaEspecPorOcupacion.do 
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Fitxa 4 

 
MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ A CENTRES DE 

TREBALL DELS CICLES DE FP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudiants d’ensenyaments de formació 
professional (FP) del sistema educatiu, tant de FP 
bàsica com de cicles de grau mitjà i de grau superior. 

 

Per a què? 

� Per completar l’adquisició de les competències professionals previstes en el cicle 
formatiu. 

� Per adquirir coneixements de l’organització productiva. 

� Per contribuir a l’assoliment de les finalitats generals de la formació 
professional, relacionades amb la integració en entorns de treball. 

� Per avaluar la competència professional de l’alumnat, especialment amb 
relació a aquells aspectes que no es poden comprovar al centre educatiu 
perquè exigeixen situacions reals de treball. 

 

Quina documentació cal? 

S’ha de signar un conveni entre el centre educatiu i l’empresa o institució on es 
faran les pràctiques del mòdul de formació al centre de treball (FCT), 
denominat Conveni centre educatiu – empresa per al desenvolupament de la 

formació a centres de treball. 

A aquest conveni, s’hi aniran incorporant successivament, en annexos, durant 
el seu període de vigència, a més del programa formatiu i altres documents, 
una llista de l’alumnat participant, que ha de contenir: 

� Nom i cognoms de l’alumne o alumna. 

� Lloc de realització de les pràctiques. 
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Fitxa 4 MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ A CENTRES 
DE TREBALL DELS CICLES DE FP 

 
 
 
 
 
 
 

� Dates d’inici i finalització. 

� Horari de realització i nombre total d’hores. 

 

Quant poden durar? 

La durada d’aquest mòdul professional és determinada pel currículum oficial 
de cada cicle formatiu. 

Les pràctiques es desenvolupen, en període lectiu, al centre de treball o 
centres de treball establerts, i llevat de situacions excepcionals, per raó de 
l’especificitat de la família professional o de causes de diversa naturalesa, se 
n’han d’excloure els períodes de vacances escolars. 

Els calendaris concrets de realització s’acorden entre els tutors o tutores del centre 
educatiu i de l’empresa d’acord amb les hores de cada perfil professional dins dels 
períodes anteriorment esmentats. 

Dins d’aquest període, la durada diària de la jornada de formació al centre de 
treball ha de ser igual o propera a l’horari laboral de l’empresa, generalment entre 
les 7h i les 22h, i es realitzaran reunions de seguiment, periòdiques i obligatòries 
amb el tutor de formació al centre de treball al centre educatiu. 

Dins dels títols de formació professional podem diferenciar: 

� En els títols de formació professional bàsica, la durada del mòdul professional 
de formació a centres de treball representarà, amb caràcter general, un 
mínim del 12% de la durada total del cicle formatiu, és a dir, 240 hores.    

� En els títols de grau mitjà i grau superior adaptats a la Llei orgànica 
d’educació (LOE), la durada del mòdul professional de formació a centres 
de treball serà sempre de 400 hores. Les pràctiques tenen lloc el primer 
semestre de l’any del segon curs escolar, generalment entre març i juny. 

� Als cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, d’acord amb 
la LOGSE, la durada dels quals sigui de 1.200 a 1.400 hores, les pràctiques 
tenen lloc entre setembre i desembre del segon curs acadèmic, i en 
aquells de 2.000 hores de durada, les pràctiques tenen lloc en el primer 
semestre de l’any del segon curs escolar, generalment entre març i juny. 
La durada sol oscil·lar entre 350 i 700 hores, en funció de cada títol. 

 

Quines característiques tenen? 

1. El mòdul de formació a centres de treball es programa prèviament i és obligatori 
per obtenir el títol. 
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Fitxa 4 MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ A 
CENTRES DE TREBALL DELS CICLES DE FP 
EN CENTROS DE TRABAJO DE LOS CICLOS DE FP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Per a cada alumne o alumna es designa un tutor o tutora al centre educatiu i un 
tutor o tutora al centre de treball que defineix prèviament el programa formatiu 
que cal realitzar, coordina el seu desenvolupament, fixa les dades de les visites i 
n’avalua la realització, i n’emet els informes oportuns. 

3. El programa formatiu inclou les activitats que es realitzen en el període de 
pràctiques i que són pròpies del perfil professional del títol de FP que s’està 
cursant. 

4. L’alumnat estarà cobert per una assegurança d’accidents –mitjançant 
l’assegurança escolar – i de responsabilitat civil per si hi ha danys a tercers –
mitjançant una pòlissa addicional que subscriuen les administracions 
educatives. 

5. L’exempció total o parcial del mòdul es pot sol·licitar si prèviament t’hi has 
matriculat, acreditant una experiència laboral mínima d’un any (a jornada 
laboral completa), relacionada amb el cicle formatiu en el qual estiguis 
matriculat. 

 

Et donen algun certificat o reconeixement? 

Els mòduls de formació que componen un títol, inclòs el de formació al centre 
de treball, es poden acreditar parcialment en cas de no superar la totalitat 
dels ensenyaments del cicle formatiu corresponent, amb sol·licitud prèvia 
d’un certificat acadèmic a l’Administració educativa competent. 

 

Quins avantatges econòmics té l’empresa? 

No s’estableixen amb caràcter general. Les comunitats autònomes poden 
regular ajudes específiques, especialment per a la formació i el pagament als 
tutors o tutores d’empresa. 

 

Quines condicions econòmiques té l’alumne o alumna? 

No s’estableixen en la norma estatal. Les comunitats autònomes en el seu 
àmbit poden regular ajudes específiques, normalment per a desplaçaments 
quan el centre de treball en què es realitzen les pràctiques es trobi en una 
localitat diferent de la del centre de formació. 

En cas que la realització del mòdul de formació al centre de treball es faci en 
el marc d’algun programa europeu que el financi, es cobreixen despeses de 
viatge, allotjament i formació en idiomes, si escau. 
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Fitxa 4 MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ A 
CENTRES DE TREBALL DELS CICLES DE FP 
EN CENTROS DE TRABAJO DE LOS CICLOS DE FP 

 
 
 
 
 
 

Quins drets té la representació legal dels 

treballadors i treballadores? 

No s’estableixen en la norma estatal, però a algunes comunitats autònomes, 
per exemple Castella i Lleó, es recull l’obligació d’informar la representació 
legal dels treballadors i treballadores sobre l’alumnat que està desenvolupant 
les pràctiques, el temps de durada, el contingut i el lloc que ocupa al centre de 
treball. 

 

Normativa 

� Llei orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa. 

� RD 1147/2011, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació 
professional del sistema educatiu ( títol I, capítol II ). 

� Llei orgànica 2/2006, d’educació. 

� RD 127/2014, pel qual es regulen aspectes específics de la formació 
professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema 
educatiu. 

 

Per saber-ne més 

http://www.todofp.es/sobre-fp/empleadores/formacion-centros-trabajo/webs-fct- 
ccaa.html 
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Fitxa 5 
FORMACIÓ DUAL DEL SISTEMA EDUCATIU 

AMB PRÀCTIQUES NO LABORALS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Estudiants matriculats en ensenyaments de 
Formació Professional Bàsica, en cicles de 
Grau Mitjà o de Grau Superior del sistema 
educatiu. 

 
Per a què? 

a) Incrementar el nombre de persones que puguin obtenir un títol d’ensenyament 
secundari postobligatori a través dels ensenyaments de formació professional. 

b) Aconseguir més motivació en l’alumnat, cosa que disminuirà l’abandonament 
escolar prematur. 

c) Facilitar la inserció laboral com a conseqüència d’un major contracte amb les 
empreses. 

d) Incrementar la vinculació i corresponsabilitat del teixit empresarial amb la 
formació professional. 

e) Potenciar la relació del professorat de formació professional amb les empreses 
del sector i afavorir la transferència de coneixements. 

 

Quina documentació cal? 

1. Conveni entre l’administració educativa i l’empresa col·laboradora, que reculli: 

� Programa de formació. 

� Nombre d’alumnes participants. 

� Règim de beques. 

� Jornada i horari al centre de formació i a l’empresa. 
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Fitxa 5 FORMACIÓ DUAL DEL SISTEMA EDUCATIU 
AMB PRÀCTIQUES NO LABORALS 

 

 
 

� Condicions que han de complir empreses, alumnat, professorat i tutors i tutores. 

� Assegurances necessàries per a l’alumnat i el professorat. 

� Activitats que s’han de realitzar al centro i a l’empresa. 

� Criteris per a l’avaluació i qualificació de les activitats. 

2. A algunes comunitats autònomes es requereix, a l’alumnat participant, la 
signatura d’un document en el qual assenyala haver rebut informació sobre 
el programa i el seu compromís amb els requisits que s’estableixin. 

 

Quant poden durar? 

La durada ha de ser com a mínim del 33 % de les hores de formació del títol de FP 
(600/700 hores/cicle). Aquest percentatge podrà ampliar-se en funció de les 
característiques del mòdul formatiu i de l’empresa. 

La durada del cicle formatiu es pot ampliar fins a 3 anys. 

 

Quines característiques tenen? 

La normativa estatal estableix les condicions mínimes que han de complir 
aquests programes: 

� L’alumnat haurà de cursar prèviament la formació necessària que garanteixi 
el desenvolupament de la formació a l’empresa amb seguretat i eficàcia. 

� L’activitat formativa a l’empresa i al centre educatiu es coordinarà 
mitjançant reunions mensuals de control, en les quals es farà el seguiment 
de cada un dels alumnes i les alumnes. 

� La persona titular de l’empresa haurà de tutelar el desenvolupament de 
l’activitat laboral, ja sigui assumint personalment aquesta funció, quan 
desenvolupi la seva activitat professional a l’empresa, ja sigui designant, 
entre la seva plantilla, una persona que exerceixi la tutoria. Això tindrà lloc 
sempre que, en ambdós casos, aquesta tingui la qualificació o l’experiència 
professional adequada. 

� La persona que exerceixi la tutoria a l’empresa serà responsable del seguiment 
del programa de formació i de la comunicació amb el centre de formació. 

� El centre formatiu designarà una persona, professora o formadora, com 
a tutora responsable de la programació i el seguiment de la formació, així 
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Fitxa 5 FORMACIÓ DUAL DEL SISTEMA EDUCATIU 
AMB PRÀCTIQUES NO LABORALS 

 
 
 
  
 
 
 
 

com de la coordinació de l’avaluació amb el professorat i/o amb els tutors i 
tutores que intervenen. Així mateix, aquesta persona serà la interlocutora 
amb l’empresa per al desenvolupament del programa de formació. 

� L’avaluació de l’alumnat serà responsabilitat del professorat dels mòduls 
professionals del centre d’adscripció, tenint en compte les aportacions dels 
formadors i formadores de l’empresa i del resultat de les activitats realitzades. 

� Els estudiants, i en cas de ser menors d’edat els tutors i tutores legals, 
tindran dret a l’adequada informació i orientació sobre els projectes en 
què participin. Aquests hauran d’adoptar el compromís de complir les 
condicions del projecte i de l’empresa participant establertes en el 
conveni. 

� L’alumnat tindrà l’obligació de complir amb el calendari, la jornada i 
l’horari establerts al programa. 

� Quan l’alumnat no superi algun dels mòduls professionals, les 
administracions educatives han d’establir les mesures necessàries per 
facilitar-los l’obtenció del títol. 

La possibilitat d’ampliar la durada del programa i d’adaptar-lo a l’empresa ha 
facilitat el desenvolupament a les comunitats autònomes de programes amb 
característiques molt diferents. En alguns casos, l’alternança amb l’activitat a 
l’empresa es fa al llarg de tota la formació, i, en d’altres, es concentra en un únic 
període, etc.  

 

Et donen algun certificat o reconeixement? 

No. La formació dual en el sistema educatiu és una modalitat dins de l’oferta de 
Formació Professional. L’avaluació de les pràctiques a l’empresa forma part de 
l’avaluació dels mòduls professionals del títol corresponent. 

 

Quins avantatges econòmics té l’empresa? 

La normativa estatal no recull ajudes a les empreses. 

 

Quines condicions econòmiques té l’alumnat? 

La normativa estatal no estableix l’obligació de compensació econòmica a l’alumnat 
que participi en aquests programes, però, a algunes comunitats autònomes (per 
exemple a Castella i Lleó) s’associen amb l’existència d’una ajuda que pot ser 
finançada per l’empresa, una fundació o la mateixa Administració, i s’estableix, 
així mateix, una quantia mínima (50% de l’SMI).                                                            
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Fitxa 5 FORMACIÓ DUAL DEL SISTEMA EDUCATIU 
AMB PRÀCTIQUES NO LABORALS 

 

 
 
 

 

En altres casos s’estableix una quantia mínima orientativa (el País Basc, per exemple), 
però les ajudes no tenen caràcter obligatori. 

 

Quins drets té la representació legal dels 

treballadors i treballadores? 

La normativa estatal no estableix drets de la representació legal dels treballadors 
i treballadores en el cas dels programes de formació dual del sistema educatiu, 
però algunes comunitats autònomes, com el País Basc i Castella i Lleó, sí que els 
regulen. 

Al País Basc l’empresa està obligada a informar la RLT dels acords subscrits, 
indicant almenys les persones que s’incorporen a l’empresa, el lloc d’incorporació 
i el contingut de l’activitat formativa. 

A Castella i Lleó s’ha d’informar del programa formatiu, del nombre de 
participants, de les condicions d’estada de l’alumnat, així como de la persona 
que assumeix la tutoria a l’empresa. 

 

Normativa 

� RD 1529/2012, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i 
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual (títol III 
Formació professional dual del sistema educatiu). 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació: 

Model de conveni de col·laboració entre l’empresa i el centre educatiu: 
http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/transparencia/ambit_juridic/convenis  

 

Per saber-ne més 

La formació dual del sistema educatiu a les comunitats autònomes: http://www. 
todofp.es/todofp/sobre-fp/informacion-general/formacion-profesional-dual.html 
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Fitxa 6 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 

EXTERNES EN ELS ESTUDIS 

UNIVERSITARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudiants matriculats en qualsevol 
ensenyament impartit  per una  universitat  
o pels seus centres adscrits. 

 
 

Per a què? 

Per aplicar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, preparar-se per 
a l’exercici d’activitats professionals, augmentar les opcions de trobar una feina i 
fomentar la seva capacitat emprenedora. 

 
 

Quina documentació cal? 

1. Convenis de cooperació educativa entre la universitat i l’entitat col·laboradora 
(empreses, institucions, entitats públiques i privades d’àmbit nacional i 
internacional). Els convenis regulen les relacions entre l’estudiant, la entitat 
col·laboradora i la universitat. 

2. Acord o conveni de beca: l’estudiant ha de signar el  conveni, o un annex a aquest, 
que reculli les condicions de les pràctiques, com ara: 

� El projecte formatiu al qual pertany. 

� El règim de permisos (per assistir a exàmens, realitzar altres activitats 
acadèmiques, etc.) a què tingui dret l’estudiant. 

� Las condicions de rescissió anticipada de las pràctiques en cas 
d’incompliment dels termes. 

� Si es preveu, el règim de subscripció i pagament d’assegurances, tant 
d’accidents com de responsabilitat civil, o la garantia financera equivalent. 
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pot fer? 



PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
EN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS Fitxa 6 

 

 
 
 

 

� L’existència, si és el cas, d’una beca o ajuda als estudis i la forma en què es 
farà  efectiva. 

� La protecció de les dades personals. 

� La regulació dels conflictes que puguin sorgir durant la pràctica. 
 

Quant poden durar? 

Hi ha dues classes de pràctiques universitàries: 

� Les curriculars, que estan integrades en el pla d’estudis i són obligatòries 
(si aquest les contempla). 

� Les extracurriculars, que són voluntàries i no formen part del pla d’estudis. 

Les pràctiques curriculars tenen una durada màxima de 60 crèdits ECTS (que 
equivalen a 1.500 hores). Hauran de realitzar-se preferentment a la segona meitat 
del pla d’estudis. 

En les pràctiques extracurriculars no s’estableix una durada, tot i que amb 
caràcter orientatiu s’assenyala com a durada màxima el 50% del curs acadèmic 
(amb possibilitat de que algunes universitats l’ampliïn). 

 

Quines característiques tenen? 

1. Han d’ajustar-se al projecte formatiu acordat. 

2. Comptar amb un/a tutor/a de la universitat i un altre de l’entitat on es realitzin. 

3. Permetre a l’alumne/a complir amb la seva activitat acadèmica, formativa i de 
representació i participació, sempre que ho comuniqui amb antelació 
suficient a l’entitat col·laboradora. 

4. L’entitat ha de proporcionar a l’alumnat informació i formació sobre la 
normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. 

 

Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

1. El reconeixement acadèmic de les pràctiques externes s’ha de fer d’acord 
amb la normativa i procediments establerts per la universitat. 

2. La universitat ha d’emetre, prèvia sol·licitud, un document acreditatiu amb 
la informació següent: 

� Nom de l’estudiant i de l’entitat on es realitzen les pràctiques. 
 
 

 

  34  



 

Fitxa 6 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES EN ELS ESTUDIS 
UNIUNIVERSITARIOS 

Fitxa 6 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES 
EXTERNES EN ELS ESTUDIS 
UNIUNIVERSITARIOS 

Fitxa 6 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
EN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Descripció de les pràctiques, tot especificant la durada i les dates de realització. 

� Activitats exercides. 

� Altre informació que es consideri rellevant. 

3. La universitat procurarà que el document acreditatiu de las pràctiques faciliti 
la comunicació amb les entitats col·laboradores i afavoreixi la mobilitat 
internacional dels estudiants, mitjançant l’adopció d’un format similar al 
utilitzat per als programes de mobilitat europeus. 

4. El Suplement Europeu al Títol ha de recollir les pràctiques externes realitzades. 

 

Quins avantatges econòmics té per a l’empresa? 

En las pràctiques curriculars la cotització a la Seguretat Social està 100% bonificada. 

 

Quines condicions econòmiques té l’alumnat? 

L’estudiant en pràctiques pot percebre una “aportació econòmica” de la entitat 
col·laboradora, en concepte d’ajuda a l’estudi. 

Sempre que hi hagi algun tipus de contraprestació (beca, transport, dietes, etc.) 
per la realització de les pràctiques, es té dret a cotitzar a la Seguretat Social per 
contingències comuns i professionals. L’obligació de cotitzar correspon a 
l’empresa, entitat o organisme que financi el programa de formació. 

 
Quins drets té la representació legal dels treballadors i 
les treballadores? 

La normativa no recull el dret de la representació legal dels treballadors/es de ser 
informats o d’emetre cap opinió. No obstant això, alguns convenis col·lectius sí que 
tenen clàusules sobre aquesta matèria (podeu veure l’apartat de convenis col·lectius). 

 

Normativa 

� RD 1393/2007 pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris. 

� RD 1791/2010 pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 
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PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES 
EN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS Fitxa 6 

 

 
 
 

 

� RD 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d’ inclusió al 
Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en 
programes de formació. 

� RD 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris. 

� RD 8/2014 d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat 
i l’eficiència (Disposició addicional 25). 

 
Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Text del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques de la 
Universitat d’Alacant: https://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-ges- 
tadm/modelo-convenio-practicas-ua.pdf 

Model d’acord de pràctiques annex al conveni (firmat per l’alumne): 
https://sa.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/-gestadm/anexo-conve- nio-
practicas-ua.pdf 
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AMB CCOO GUANYEM EL DRET DE LES PERSONES 

BECADES A COTITZAR LA SEGURETAT SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ja hi ha més de 60.000 persones amb beca que cotitzen! 

L’acord de diàleg social per a la reforma de la Seguretat Social, signat el 2011 per les 
organitzacions sindicals, organitzacions empresarials i el Govern, va reconèixer un nou dret 
amb el qual es garanteix la cotització a la Seguretat Social durant el temps que es participa 
en un programa de formació vinculat a estudis universitaris o de formació professional que 
inclogui pràctiques i finançat per qualsevol entitat o organisme públic i que comporti una 
contraprestació econòmica. 

 

Quins drets dóna la cotització? 

Tot i que tenir una beca per a la realització de pràctiques no implica una relació laboral, la 
cotització genera els següents drets socials: 

� Els períodes cotitzats es tenen en compte íntegrament a efectes de pensió de 
jubilació o invalidesa. 

� Dret a percebre prestacions econòmiques per incapacitat temporal (baixa per 
malaltia o accident). 

 

Qui té dret a la cotització? 

Tothom que participi en un programa de formació amb les següents característiques: 

� Que estigui vinculat a estudis universitaris o de formació professional. 

� Que inclogui la realització de pràctiques formatives a empreses, institucions o entitats 
(quan formen part del pla d’estudis s’anomenen “curriculars”, poden ser 
“extracurriculars” si només estan relacionades amb els estudis, i també poden realitzar-
se després de finalitzar el programa de formació). 
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� Que estigui finançat per empreses, entitats o institucions públiques o privades. 

� Que inclogui una contraprestació econòmica (beca), sigui quin sigui el concepte 
o la forma en que es percebi. 

El dret a cotitzar es manté quan les pràctiques es realitzen a l’estranger. Els estudiants d’altres 
països que realitzen les pràctiques aquí tenen els mateixos drets. 

 

Quant costa la cotització? 

El cost de la cotització és finançat per l’empresa o entitat que ofereix la beca i la persona 
becada, i es distribueix de la següent forma: 

 
 

Cotització dels períodes de beques al 2017 
 

 
Contingències cobertes 

Quota a càrrec 
de l’empresa o 
entitat 

Quota a càrrec 
de la persona 
becada 

 
Quota total (euros/mes) 

Contingències comunes 
(jubilació, invalidesa, 
malaltia comuna) 

 
33,46 € 

 
6,67 € 

 
                   40,13 € 

Accident laboral i 
malaltia professional 

 

4,60 € 
 

   
 

                  4,60 € 

Total 38,06 € 6,67 €                  44,73 € 

Dades actualitzades a l’agost de 2017 

 

En les pràctiques curriculars externes dels i les estudiants universitàries i de Formació 
Professional, la cotització està bonificada al 100% des de l’1 d’agost de 2014 (la paga el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

 

El reconeixement del dret a cotitzar les beques suposa 
més precarietat laboral? 

Al contrari, a CCOO creiem que ajudarà a lluitar contra la precarietat laboral. 

Les beques són ajudes vinculades a programes de formació, que no han de substituir llocs 
de treball. Com ara disposen d’un codi de registre específic per identificar les empreses, 
l’administració i les organitzacions sindicals podran controlar que aquest tipus de 
contracte s’utilitzi exactament per al que realment està previst i poder detectar i 
denunciar el frau laboral. 
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ATENCIÓ 

UNA BECA ÉS UNA PRÀCTICA NO LABORAL, PERÒ 

UNA PRÀCTICA NO LABORAL NO IMPLICA 

NECESSÀRIAMENT UNA BECA 

 

No hi ha una norma que reguli les condicions mínimes que han de complir totes les 
pràctiques no laborals pel que fa a les beques, la durada i el contingut; depèn del pla 
d’estudis o del programa de formació i de la normativa específica. 

L’única regulació comuna a totes les modalitats de pràctiques no laborals és l’obligació 
de cotitzar en cas que hi hagi una ajuda o contraprestació econòmica (beca). 

La durada i l’ajuda mínima (beca) només queden determinades en les pràctiques no 
laborals per a persones amb titulació (FITXA 1).  

 
Si tens algun dubte pots contactar amb: 

www.ccoo.cat/acciojove   

www.ccoo.cat/ 

 

@Joves_CCOO 

@ccoocatalunya 
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  Formació Dual 
 
 
 

 

¿QUÈ ÉS LA FORMACIÓ DUAL? 

A Europa hi ha diversos països que han denominat formació dual aquella modalitat dins el 
sistema de formació professional en la qual s’alterna formació en un centre amb formació a 
l’empresa, normalment dirigida a joves en el seu itinerari inicial de formació. 

La principal característica d’aquest model és el compromís de les empreses, que assumeixen 
la inversió en la part de formació que els correspon i la protecció a través d’un contracte 
formatiu amb tots els drets laborals. 

El més conegut o difós és el model dual alemany, a causa de la influència d’aquest país a 
la Unió Europea, però també Àustria, Suïssa i Dinamarca tenen models semblants. 

A través de les polítiques d’ocupació juvenil europees s’ha volgut impulsar aquest model, i 
s’ha recomanat als governs, entre ells el d’Espanya, la realització de reformes en aquest 
sentit. Cal recordar que aquestes polítiques d’ocupació van vinculades a programes de 
finançament, com ara el de Garantia Juvenil, a través dels quals les empreses poden rebre 
fons per a diferents activitats (tutories, etc.). 

 

Com s’ha regulat a Espanya? 

L’any 2012 el Govern, responent a les recomanacions de la Comissió Europea, va presentar el 
Reial Decret 1529/2012, pel qual es desenvolupa el contracte de formació i aprenentatge i 
s’estableixen les bases de la formació professional dual. Però, té alguna cosa a veure aquesta 
regulació amb el que s’entén per formació dual, per exemple, a Alemanya? 

La resposta és que no. A Espanya hi ha dues possibilitats de realitzar la formació dual: 

� Formació amb contracte per a la formació i l’aprenentatge (FITXA 8). 

� Programes de formació dual del sistema educatiu amb pràctiques no laborals  (FITXA 5). 

Aquestes dues opcions tenen característiques molt diferents en relació amb els requisits de 
formació i de garantia de drets a l’empresa. 

Al cap de cinc anys de desenvolupament d’aquest reial decret sabem que amb el 
contracte per a la formació es reconeixen els drets laborals però no es garanteix la 
qualitat de la formació als i les joves amb baixa qualificació. Per la seva banda, els 
programes que es fan en l’àmbit educatiu tenen més garanties pel que fa a la formació, 
però la protecció i els drets del jovent varien, i molt, en funció de la comunitat 
autònoma. 

Quina formació dual volem? 

Per a CCOO l’atractiu de la formació dual es troba en què organitzacions productives 
socialment responsables (empreses públiques i privades, economia social…),  
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  Formació Dual 
 
 
 

compromeses amb el desenvolupament econòmic i social en el seu entorn productiu, 
cooperin amb els centres en la formació dels i les joves, garantint la seva qualitat i sota 
la fórmula d’un contracte laboral. 

 

Per a què la formació dual? 

La formació dual que volem a CCOO no té encaix amb les condicions d’ocupació, cada 
vegada més precàries, i amb una oferta d’ocupació que no posarà fi a l’atur en anys 
(potser mai). 

La formació dual ha de venir de la mà de la reforma del contracte de formació per 
garantir-ne la qualitat, i de l’exigència de requisits a les empreses pel que fa al 
compromís amb l’ocupació i l’activitat productiva que desenvolupen: no hauria de valer 
qualsevol sector ni qualsevol empresa... 
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ENLLAÇOS A LES ORGANITZACIONS DE CCOO 
 

Organitzacions territorials 

• Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

https://www.ccoo.cat/  

• Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya 

http://www.ccoo.cat/acciojove  

• Unió Intercomarcal del Baix Llobregat, 
Alt Penedès, Anoia i Garraf 

http://www.ccoo.cat/bllapag/  

• Unió Intercomarcal del Vallès Oriental, 
Maresme i Osona 

https://www.ccoo.cat/vormaros/  

• Unió Intercomarcal del Vallès Occidental i 
la Catalunya Central 

http://www.ccoo.cat/vocc_catc/  

• Unió Intercomarcal de les Comarques 
Gironines      

http://www.ccoo.cat/girona/ 

• Unió Intercomarcal de les Comarques 

Tarragonines 

http://www.ccoo.cat/tarragona/    

• Unió Intercomarcal de les Terres de 

Lleida                   
https://www.ccoo.cat/lleida/  

 

Organizacions sectorials 

• Federació de Construcció i Serveis 

https://www.ccoo.cat/construccioserveis/  

• Federació d’Educació 
http://educacio.ccoo.cat/  

• Federació d’Indústria 

http://www.industria.ccoo.es/  

• Federació de Sanitat i Sectors Socio 

sanitaris http://www.ccoo.cat/sanitat/  

• Federació de Serveis a la Ciutadania 

http://www.ccoo.cat/fsc/  

• Federació de Serveis                          
https://www.ccoo-servicios.es/catalunya/  
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CONTRACTE EN PRÀCTIQUES 

 
 
 
 
 
 

Fitxa 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persones amb títol universitari, títol de 
formació professional de grau mitjà o 
superior, altres títols equivalents, o 
certificat de professionalitat. 

Que no hagin passat més de 5 anys des de 
la finalització dels estudis; quan el 
contracte va referit a una persona amb 
discapacitat el termini és de set anys. 

Per a les persones demandants de no més 
de 30 anys no es té en compte el termini 
de 5 anys des de la finalització dels 
estudis. 

 
 

Per a què? 

Per completar la formació amb unes pràctiques adequades al nivell d’estudis. 

 
 

Quina documentació cal? 

El contracte de treball escrit, en el qual consti expressament: 

� La titulació de la persona contractada. 

� La durada del contracte. 

� El lloc o llocs de treball que ha d’exercir durant les pràctiques. 
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Fitxa 7 CONTRACTE EN PRÀCTIQUES 

 

 
 
 

 

Quant pot durar el contracte? 

Entre 6 mesos i 2 anys. 

Cap treballador o treballadora pot estar contractat o contractada en 
pràctiques a la mateixa o en una altra empresa per un període superior a 2 
anys en virtut de la mateixa titulació o mateix certificat professional. 

Tampoc es poden superar els 2 anys a la mateixa empresa ocupant el mateix lloc 
de treball, encara que sigui arran d’una titulació o d’un certificat de professional 
diferents. 

 
 

Quines característiques tenen les pràctiques? 

Les pràctiques han d’estar relacionades amb els continguts del títol o certificat 
que dóna lloc al contracte. 

 
 

Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

En finalitzar el contracte, l’empresa ha de lliurar al treballador o treballadora un 
certificat en el que hi consti: 

� La durada de les pràctiques. 

� El lloc o llocs de treballs exercits. 

� Les principals tasques realitzades a cadascun dels llocs de treball. 

 
 

Quins avantatges econòmics té per a l’empresa? 

Hi ha diverses bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social que depenen 
de les característiques de la persona contractada i de les circumstàncies en què es 
realitza el contracte. Per exemple: 

� Reducció del 50 % quan es contracti a una persona menor de 30 anys o de 35 
anys amb discapacitat. 

� Reducció del 75 % quan es contracti a una persona menor de 30 anys, o de 
35 amb discapacitat, que realitzi o hagi finalitzat unes pràctiques no laborals 
en el marc del RD 1543/2011 (FITXA 1). 
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Fitxa 7 CONTRACTE DE PRÀCTIQUES

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Conversió del contracte a indefinit (a temps complert o a temps parcial): 
Bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 
euros/any durant tres anys si el contracte es celebra amb un home i de 700 
euros/any durant el mateix període si es celebra amb una dona. 

 
 

Quines condicions salarials té? 

El salari ha de ser un percentatge del salari fixat per conveni per a un lloc de treball 
igual o equivalent. Encara que alguns convenis fixen percentatges superiors, el 
mínim és: 

� 60 % durant el primer any. 

� 75 % el segon any. 

En cap cas pot estar per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que l’any 2018 
és de 735,9 €/mes, sent de 10.302,6 €/any, si es compten les 14 pagues. 

En els contractes a temps parcial, el salari ha de ser aplicat proporcionalment en 
funció de la jornada pactada. 

La persona té dret a totes les contingències de la Seguretat Social, inclosos 
l’atur i la cobertura del FOGASA. 

Si en finalitzar el contracte, el treballador o treballadora continua a l’empresa, les 
pràctiques computen a efecte d’antiguitat a la mateixa. 

 
 

Quins drets té la representació  
legal dels treballadors i les treballadores? 

� En el conveni col·lectiu es pot establir i/o modificar la durada del contracte, la 
retribució i el temps efectiu de treball. 

� També es poden determinar els llocs de treball, grups, nivells o categories 
professionals objecte d’aquest contracte mitjançant un conveni col·lectiu d’àmbit 
sectorial estatal o, quan no es tingui, en sectorials d’àmbit inferior. (Veure apartat 
de clàusules de convenis col·lectius). 

� La representació legal dels treballadors i les treballadores té dret a rebre la 
còpia bàsica dels contractes i la notificació de les pròrrogues i de les 
denúncies corresponents en el termini de 10 dies següents a la data en què 
tinguin lloc. 
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Fitxa 7 CONTRACTE DE PRÀCTIQUES 

 

 
 
 

 

Normativa 

� Article 11.1 del RD 2/2015, del 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

� RD 488/98, del 27 de març, pel qual es desenvolupa l’article 11 de l’Estatut dels 
Treballadors en matèria de contractes formatius. 

� RD 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador 
en formació. 

� Llei 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral. 

� Llei 11/2013, del 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor 
d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació. 

� RD 16/2013, del 20 de desembre, de mesures per a afavorir la contractació 
estable i millorar l’ ocupabilitat dels treballadors. 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Model de contracte de pràctiques (SEPE): https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ 
contratos_trabajo/asistente/pdf/practicas/Practicas.pdf 

Per saber-ne més 

Resum de la normativa vigent sobre contractes: www.sepe.es/contenidos/que_es_ 
el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf 

Resum de la normativa vigent sobre bonificacions/reduccions a la contractació 
laboral:http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_em
pleo/bonificaciones_reducciones.pdf 
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CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ 

I L’APRENENTATGE 

 
 
 
 
 
 

Fitxa 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joves de més de 16 anys i menors de 25 que no 
tinguin qualificació professional reconeguda pel 
subsistema de formació professional per a 
l’ocupació o pel sistema educatiu, necessària per 
demanar un contracte de pràctiques per al lloc 
de treball o ocupació objecte del contracte. 

L’edat s’ha ampliat fins als 30 anys, fins que la 
taxa d’atur a Espanya es situï per sota del 15%.  

El límit d’edat no s’aplica en els següents casos: 

� Persones amb discapacitat. 

� Persones considerades en situació de risc o exclusió social i que siguin 
contractades per empreses d’inserció. 

� Persones que participin en projectes d’ocupació i formació. 
 

Per a què? 

Per adquirir la formació teòrica i pràctica necessària per a l’acompliment adequat 
d’un ofici o d’un lloc de treball. 

 

Quina documentació cal? 

1. El contracte de treball entre l’empresa i el jove. 

2. L’acord per a l’activitat formativa que ha de subscriure l’empresa amb el 
centre de formació i la persona jove, o només amb l’interessat o interessada 
quan la formació sigui impartida directament a l’empresa. 

Ambdós documents han de ser formalitzats amb els models oficials del Servei 
d’Ocupació  de Catalunya (SOC). És precisament el SOC que ha d’autoritzar l’inici 
de la formació, abans de formalitzar el contracte i, si escau, les pròrrogues. 
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Fitxa 8 CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ 
I L’APRENENTATGE 

 

 
 
 

 

Quant pot durar el contracte? 

Entre 1 i 3 anys. Per conveni col·lectiu, se’n pot adaptar la durada, però mai no pot 
ser inferior a 6 mesos ni superior a 3 anys. 

S’estableix una jornada laboral màxima del 75% durant el primer any i del  85%, 
durant el segon i el tercer any. A més, no es poden treballar hores extraordinàries, 
tret d’allò previst per l’artícule 35.3 de l’Estatut dels Treballadors (prevenir o 
reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents), ni  fer treball nocturn o 
treball per torns.  

El còmput de la durada del contracte es veurà interromput per les situacions 
d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o 
acolliment, risc durant la lactància i paternitat. 

Un cop finalitzat el contracte, no es pot contractar la mateixa persona a la 
mateixa empresa o en una altra, tret que la formació inherent a la nova 
contractació tingui la finalitat d’obtenir una qualificació professional diferent. 

 
 

Quines característiques tenen el contracte i la formació? 

L’activitat laboral que desenvolupi el treballador o la treballadora a l’empresa, 
haurà d’estar relacionada amb l’activitat formativa. 

1. La formació ha de tenir per objectiu, aconseguir: 

� Títols de Formació Professional de grau mitjà o superior, en modalitat 
presencial o a distància. 

�  Certificats de Professionalitat de nivell 1, 2 i 3 de qualificació, en modalitat 
presencial o mitjançant la teleformació. 

2. Podrà incloure formació complementària que estigui reconeguda al Catàleg 
d’Especialitats Formatives. 

3. Els Certificats de Professionalitat només es poden cursar als centres acreditats, 
així com els títols de FP en centres reconeguts per l’Administració educativa. 

 
 

Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

Segons la formació que es realitzi, pot ser: 

� Un títol de formació professional. 
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Fitxa 8 CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ 
I L’ APRENENTATGE 

 

 
 

� Un certificat de professionalitat. 

� Una acreditació parcial (mòdul) d’un títol o un certificat que s’hagi 
realizat. 

� Un diploma, si és formació específica autoritzada pel Servei Public 
d’Ocupació. 

 

Quins avantatges econòmics té per a l’empresa? 

1) Incentius a la contractació: 

� Reducció, mentre el contracte sigui vigent, del 100% de les quotes 
empresarials a la Seguretat Social si l’empresa té menys de 250 treballadors 
i treballadores, i del 75% si en té més de 250. 

2) Finançament de la formació: les empreses poden bonificar-se el cost de la 
formació impartida en centres privats, a través de deduccions de les 
cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. 

 

Nombre màxim d’hores de formació finançables 

 Finançament 
(per hora i alumne) 

 

En general 
Beneficiari/ària de la 
Garantia Juvenil 

Formació 

presencial 
8 € 

 

1r any: 25 % de les hores de 

la jornada 

2n i 3r any: 25 % 

 

1r any: 50 % de les hores 

de la jornada 

2n i 3r any: 25 % Teleformació 5 € 

3) Pagament del tutor empresarial: 1,5 € l’hora, per alumne o alumna fins a un 
màxim de 40 hores per alumne o alumna al mes. A les empreses amb menys de 
5 treballadors i treballadores, la quantitat màxima podrà ser de 2 € per alumne 
o alumna i hora de tutoría. 

 
 

Quines condicions salarials té? 

� La retribució s’ha de fixar en funció del temps de treball efectiu, d’acord amb 
allò establert en el conveni col·lectiu, i mai ha d’estar per sota de la part 
proporcional del Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per l’any 2018, el SMI 
està fixat en 24,53 € al dia, 735,9€ al mes i en 10.302,6€ per 14  pagues. 

� Reducció, mentre el contracte sigui vigent, del 100% de les quotes 
corresponents al treballador o a la treballadora. 

 

 

  51  



Fitxa 8 CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ 
I L’APRENENTATGE 

 

 
 
 

 

El contracte cobreix totes les contingències, situacions protegibles i prestacions 
previstes per la Seguretat Social, inclòs l’atur i la cobertura del FOGASA. 

 

Quins drets té la representació legal dels treballadors i les 
treballadores? 

La representació legal dels treballadors i les treballadores té dret a conèixer i 
rebre còpia del contracte i de les pròrrogues, si n’hi ha, en el termini dels 10 dies 
següents a que es realitzi. 

A més, l’empresa ha d’informar sobre els acords subscrits per a l’activitat 
formativa i, indicar-hi almenys les persones contractades per a la formació i  
l’aprenentatge, el lloc de treball i el contingut de l’activitat formativa. 

Per conveni col·lectiu es pot establir la durada del contracte, la retribució i el 
temps efectiu de treball. 

 

Normativa 

� Article 11.1 del RD 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

� RD 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Ocupació. 

� Llei 44/2007 per a la regulació del règim de les empreses d’inserció. 

� RD 1529/2012 pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i 
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual. 

� RD 6/2016, de 23 de novembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil. 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Model de contracte per a la formació i l’aprenentatge i model d’Acord per a 
l’activitat formativa –annex al final– (SEPE): http://www.sepe.es/contenidos/empresas/ 
contratos_trabajo/asistente/pdf/formacion_aprendizaje/Formacion.pdf 
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Fitxa 8 CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ 
I L’ APRENENTATGE 

 

 
 

Per saber-ne més 

Cercador de centres autoritzats per a impartir la formació dels contracte per a la 
formació i l’aprenentatge classificats per provincia i ocupació (SEPE): https:// 
sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/BusquedaCentrosC- 
FA.do 

Cercador d’especialitats formatives del Catàleg d’Especialitats Formatives (SEPE): 
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/Bus- 
quedaEspecialidades.do 

Informació del Contracte per a la formació i l’aprenentatge (SEPE): https://www. 
sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/contratacion_formacion_aprendiza- 
je/contratacion_formacion_aprendizaje.html 
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Foto: Julián Rebollo. CCOO 



 

 

Fitxa 9 
 

FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE 

CONTRATACIÓ 
 
 
 
 
 

Prioritàriament persones en situació d’atur. 

 

Per a què? 

Per a facilitar la inserció laboral, ja que fa 
possible que les empreses puguin dur a 
terme la formació adaptada a les seves 
necessitats, en cas d’ampliació de 
l’activitat. 

 
Quina documentació cal? 

1. Subvenció per a la realització d’accions formatives amb compromís de 
contractació. L’empresa o entitat que vulgui obtenir el finançament per 
portar a terme un d’aquests programes de formació amb compromís de 
contractació, haurà de sol·licitar-ho al Servei Públic d’Ocupació 
corresponent. 

En aquesta sol·licitud constaran els compromisos de contractació de les 
empreses o entitats, a més de la informació següent: 

a) La determinació de les necessitats formatives i els llocs a ocupar. 

b) El procés de selecció previ al de formació, si escau. 

c) Els perfils de les persones a contractar. 

d) El nombre de persones que es comprometen a contractar. 

e) La tipologia de contracte que es realitzarà i la seva durada. 

f) ) El nombre de treballadors i treballadores de l’empresa o entitat 
contractant, el dia de la publicació de la convocatòria. 
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Fitxa 9 FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRATACIÓ 

 

 
 
 

 

2. A la resolució de concessió de la subvenció o al conveni que es signi entre 
l’empresa i el Servei Públic d’Ocupació de la comunitat autònoma, figuraran el 
nombre de treballadors i treballadores a contractar, així com els mecanismes 
objectes de control de la qualitat de la formació impartida. 

 
 

Quant pot durar el contracte? 

1. Els requisits del contracte poden variar depenent del programa, però la norma 
estatal estableix que: 

� Si el contracte és a temps complert, la durada mínima serà de 6 mesos. 

� Si el contracte és a temps parcial, la jornada no podrà ser inferior al 50% de la 
jornada a temps complert comparable i la durada mínima serà de 9 mesos. 

� Si el contracte és per a la formació i l’aprenentatge (veure Fitxa 8), no es podrà 
realitzar a temps parcial i la durada mínima serà de 12 mesos. 

2. Com a norma general, aquesta contractació es realitzarà en un termini màxim de 
6 mesos a comptar a partir de la finalització de l’acció formativa. 

 
 

Quines característiques té la formació? 

1. Amb caràcter general, l’empresa o entitat que gestiona el programa ha de 
comprometre’s a contractar no menys del 40% de les persones que participen 
de la formació. Hi ha programes d’àmbit estatal i autonòmic en què els requisits 
no sempre coincideixen. 

La formació pot  ser certificable o no i realitzar-se en modalitat presencial, a 
distància o mitjançant la teleformació . 

2. El programa pot incloure també unes pràctiques no laborals, de manera que 
l’alumnat primer es forma, després realitza les pràctiques sense salari i 
posteriorment és contractat o contractada. 

3. La durada de la formació ha de ser establerta en el mòdul formatiu o 
certificat de professionalitat del qual es tracti. Si no és una formació 
certificable, la normativa tendeix a fixar un nombre màxim d’hores de 
formació i de pràctiques no laborals, si ja estaven previstes. 
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Fitxa 9 FORMACIÓ AMB COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

S’obté el diploma corresponent a la formació realitzada, que ha d’estar vigent en 
el fitxer d’especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació o, si escau, de les 
comunitats autònomes. 

 
 

Quins avantatges econòmics té per a l’empresa? 

L’entitat o empresa que gestiona el programa rep una subvenció per realitzar 
els cursos de formació que consisteix en un mòdul econòmic per cada hora de 
formació i alumne o alumna. La subvenció del conjunt del curs és el resultat de 
multiplicar aquesta quantitat pel nombre d’alumnat i d’hores del curs. El mòdul 
econòmic per a la formació de certificats de professionalitat en modalitat 
presencial sol ser de 8 euros hora/persona, però pot variar en funció de la 
comunitat autònoma i el contingut del curs. 

Per a la contractació, els incentius són els establerts per a el tipus de contracte que 
s’utilitzi. 

 
 

Quines condicions econòmiques té l’alumnat? 

Generalment, l’alumne o alumna a l’atur pot sol·licitar les beques i ajuts que 
figuren a la taula següent. A més, algunes comunitats autònomes concedeixen 
finançament addicional. 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA 

 
Transport 

Transport públic 
Urbà: 1,5 €/dia 
Interurbà: 5 €/dia 

Vehicle propi 0,19 €/Km fins 20 €/dia 

Manutenció 12 €/dia 

 

Allotjament i Manutenció 

80 €/dia natural 
Si les pràctiques es desenvolupen 
fora d’Espanya: 158,4 €/dia   
Import dels bitllets dels 
desplaçaments inicial i final 

Conciliació (per a rendes inferiors al 75 % de l’IPREM) 75 % IPREM diari 

Beca (persones amb discapacitat) 9 €/dia 

NOTA: Les quantitats s’obtindran per dia d’assistència a classe excepte les de l’apartat d’allotjament i 
manutenció que es calcularan per dia natural. (Per a sol·licitar les beques i ajuts consulta amb el centre 
que ha impartit la formació o dirigeix-te al Servei Públic d’Ocupació de la teva comunitat). 
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Quins drets té la representació legal dels treballadors i 
treballadores? 

La representació legal dels treballadors i treballadores té dret de conèixer i rebre 
la còpia dels contractes de treball en el termini dels 10 dies següents en què es 
formalitzin. 

 
 

Normativa 

� RD 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la 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. 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Sol·licitud de participació en acció formativa amb compromís de contractació i 
conveni de col·laboració per a la realització d’accions de formació amb 
compromís de contractació: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/16-
Programa-de-formacio-amb-compromis-de-contractacio-00002 

A l’apartat “Impresos: Fase de sol·licitud” 

 
 

Per saber-ne més 

Consulta les webs dels serveis públics d’ocupació (pág.85) 
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Fitxa 10 

 
PROGRAMES PÚBLICS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ: 

ESCOLES TALLER, CASES D’OFICIS I TALLERS D’OCUPACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els programes d’Escoles Taller y Cases d’Oficis 
van dirigits a: 

� Joves en situació d’atur menors de 25 
anys. 

� Aquells que no tinguin formació 
universitària, o títol de grau mig o 
superior, o títols equivalents, o 
certificats de professionalitat. 

Els Tallers d’Ocupació van dirigits a: 

� Persones en situació d’atur majors de 25 anys. 

� Persones que tinguin dificultats especials en la inserció laboral. 

� Persones que no  tinguin formació universitària, o de FP de grau mig o superior, 
o títols equivalents, o certificat de professionalitat. 

En ambdós casos, les Administracions solen prioritzar als col·lectius amb més 
dificultats (persones en risc d’exclusió social, aturats de llarga durada, etc.) 

 
 

Per a què? 

Per millorar les possibilitats d’inserció per mitjà de la formació en alternança. 

 
 

Quina documentació cal? 

Els ens que desitgin promoure un d’aquests programes i sol·licitar la subvenció 
corresponent han de presentar una memòria del projecte als serveis públics 
d’ocupació corresponents. 
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A les Escoles Taller y Cases d’Oficis en la segona fase (formació en alternança): el 
contracte per a la formació i l’aprenentatge entre l’alumnat i l’entitat promotora. 

Als Tallers d’Ocupació des de l’inici: contracte per a la formació i l’aprenentatge 
entre l’alumnat i l’entitat promotora. 

 
 

Quant pot durar el contracte? 

Els programes de les Escoles Taller tenen una durada d’entre 1 i 2 anys i tenen 
dues etapes: 6 mesos de formació i un contracte posterior per a la formació i 
l’aprenentatge d’entre 6 y 18 mesos. 

Els programes de les Cases d’Oficis tenen una durada màxima d’1 any, 6 mesos de 
formació i 6 mesos més de contracte per a la formació i l’aprenentatge. 

Els Tallers d’Ocupació tenen una durada mínima d’entre 6 mesos i 1 any com a 
màxim, i tindran un contracte per a la formació i l’aprenentatge des del principi. 

 
 

Quines característiques tenen? 

1. Són programes públics d’ocupació i formació gestionats per l’Administració 
(ajuntaments, consorcis, etc.) o en cooperació amb entitats sense ànim de lucre. 

2. La formació ocupacional que reben i el treball que realitza l’alumnat està 
relacionat amb activitats d’utilitat pública o social, com ara la recuperació del 
patrimoni o la conservació d’espais naturals, entre altres. 

3. En tots els projectes s’imparteix un mòdul d’alfabetització informàtica de 
com a mínim 30 hores.  

4. Per a aquells que no hagin assolit els objectius de l’ESO, s’organitzen  
programes específics amb la finalitat de proporcionar-los una formació bàsica 
i professional que els permeti incorporar-se a la vida activa o seguir amb els 
estudis en els distints ensenyaments. 

5. Durant tot el procés l’alumnat rebrà orientació, assessorament, informació 
professional i formació empresarial. 

6. Un cop finalitzat el projecte, les entitats que gestionin el programa donaran 
assistència als i les treballadors/es participants en la cerca de feina per 
compte aliè o per establir-se per compte propi.  
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7. Els treballadors i treballadores han d’assistir i seguir amb aprofitament les 
accions formatives en què participin. És causa d’expulsió del programa 
acumular més de tres faltes d’assistència no justificades al mes. 
Independentment de l’esmentat amb anterioritat, es poden preveure altres 
causes de motiu d’expulsió. 

 
 

Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

L’entitat beneficiària de la subvenció o l’entitat promotora (entitats sense ànim de 
lucre, ajuntaments, etc.) és qui ha d’emetre  un certificat, en què consti: 

� La durada en hores del programa. 

� La competència adquirida. 

� La formació que s’ha cursat. 

Aquest certificat pot ser convalidat, total o parcialment, amb el certificat de 
professionalitat corresponent. 

 
 

Quin finançament obté l’entitat que gestiona el projecte? 

El Servei d’Ocupació de Catalunya finança:  

Els costos de la formació (professorat, direcció, personal de suport, mitjans 
didàctics, material escolar i de consum…) i l’assegurança d’accidents de tot 
l’alumnat. 

Les beques de l’alumnat durant la primera etapa de formació professional, 
previstes en la normativa reguladora del programa de Escoles Taller i Cases 
d’Oficis. 

Els costos salarials derivats dels contractes, incloses la totalitat de les quotes a 
càrrec de l’ocupador/a corresponents a contingències comunes i professionals, 
Fons de Garantia Salarial i Formació Professional. 

Les entitats promotores han d’aportar, directament o mitjançant aportacions 
d’altres entitats o organismes, la part del cost del projecte que no subvencioni 
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
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Quines condicions econòmiques té l’alumnat treballador? 

Escoles Taller i Cases d’Ofici: una beca (generalment de 9€ per dia lectiu) durant el 
període de formació; amb el contracte de treball posterior rebent normalment el 
75% del Salari Mínim Interprofessional. 

Tallers d’Ocupació: des del principi reben un import equivalent al Salari Mínim 
Interprofessional que s’estableix anualment. El 2018 el SMI s’ha fixat en 24,53€ 
dia/735,9€ al mes, i 10.302,6€ les 14 pagues. 

 

Quins drets té la representació 

legal dels treballadors i les treballadores? 

L’empresa està obligada a entregar una còpia bàsica de tots els contractes en un 
termini no superior a 10 dies des de la seva formalització. 

 
 

Normativa 

� Article 11.1 del RD 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors. 

� RD 282/199 pel qual s’estableix el Programa de Tallers d’Ocupació. 

� Ordre Ministerial de 14 de novembre de 2001 per la qual es regulen el programa 
d’Escoles Taller i Cases d’Oficis i les Unitats de Promoció i Desenvolupament. 

� RD 1529/2012 pel qual es desplega el contracte per a la formació  l’aprenentatge i 
s’estableixen les bases de la formació dual. 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Model de contracte per a la formació i l’aprenentatge: http://www.sepe.es/conte- 
nidos/empresas/contratos_trabajo/asistente/pdf/formacion_aprendizaje/Forma- 
cion.pdf 
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Fitxa 10 PROGRAMES PÚBLICS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ: 
ESCOLES TALLER, CASES D’OFICIS I TALLERS D’ OCUPACIÓ 

 

 
 

Per saber-ne més 

Guía Laboral del Ministerio de Empleo - Escuelas Taller y Casas de Oficios: http:// 
www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_4/contenidos/guia_4_10_6.htm 

Guía Laboral del Ministerio de Empleo - Talleres de Empleo: http://www.empleo. 
gob.es/es/Guia/texto/guia_4/contenidos/guia_4_10_7.htm 

Informació de la Formació per l’Ocupació i telèfons de contacte amb el SOC: 
https://preproduccio.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/soc
web_ca/ciutadans/formacio/form_ocupacio.html 
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Foto: Industria. CCOO 



 

 
Fitxa 11 
CONTRACTE A TEMPS PARCIAL 

AMB VINCULACIÓ FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Persones aturades menors de 30 anys, o de 35 
en cas de persones amb discapacitat, que 
compleixin algun d’aquests requisits: 

� No tenir experiència laboral o que sigui 
inferior a 3 mesos. 

� Venir d’un altre sector d’activitat. 

� Estar en situació d’atur i inscrit o inscrita al 
Servei d’Ocupació un mínim de 12 mesos 
sense interrupció, al llarg dels 18 mesos 
anteriors a la contractació. 

� No tenir un títol d’ensenyament obligatòri, 
un títol de formació professional o un 
certificat de professionalitat. 

 
 

Per a què? 

Ampliar la formació de les persones demandants i incentivar-ne la contractació. 

 
Quina documentació cal? 

El contracte laboral, en el qual ha de constar el nombre d’hores ordinàries de 
treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any contractades, així com la seva 
distribució segons el que preveu el conveni col·lectiu. 

 
Quant pot durar el contracte? 

12 mesos, prorrogables per 12 mesos més amb certes condicions. 
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¿Qui les 
pot fer? 



 

Fitxa 11 CONTRACTE A TEMPS PARCIAL 
AMB VINCULACIÓ FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

Quines característiques tenen el contracte i la formació? 

Per fer compatible el treball amb la formació, la jornada no ha de superar el 50% 
de la jornada a temps complet en el mateix lloc de treball o similar. 

Si no hi ha un lloc de treball comparable, cal tenir en compte la jornada prevista al 
conveni col·lectiu aplicable o, en cas que no n’hi hagi, la jornada laboral màxima 
legal (40 hores setmanals). 

La formació no cal que estigui vinculada al lloc de treball i s’ha de realitzar al 
mateix temps que l’activitat laboral o bé, es pot haver fet al llarg dels 6 mesos 
prèvis a la contractació. 

Els requisits de la formació són: 

� Acreditació oficial o promoguda pels serveis públics d’ocupació. 

� En idiomes o tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

� Amb una durada mínima de 90 hores anuals. 

� Es pot realitzar la formació en modalitat a distància, presencial o 

teleformació, però tan sols les dues darreres poden ser bonificades a través 

del Sistema de Formació per a l’Ocupació. 

 

Ofereixen algun certificat o reconeixement? 

El diploma o acreditació corresponent al curs realitzat. 

 

Quins avantatges econòmics té per a l’empresa? 

Reducció, durant 12 mesos, de la quota empresarial per contingències comunes: 

� 100% en empreses amb menys de 250 treballadors i treballadores. 

� 75% en empreses de 250 treballadors i treballadores o més. 

La reducció es pot prorrogar 12 mesos més, sempre que es continuï 
compatibilitzant el lloc de treball amb la formació, o si aquesta formació s’ha 
realitzat en els 6 mesos previs a la finalització dels 12 primers mesos. 

També es podrà bonificar a l’empresa, la formació del treballador o de la 
treballadora, amb les condicions del Sistema de Formació per a l’Ocupació. 
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Fitxa 11 CONTRACTE A TEMPS PARCIAL 
AMB VINCULACIÓ FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quines condicions salarials té? 

El salari proporcional al temps que es passa al lloc de treball i segons la categoria 
professional que li correspongui. 

 

Quins drets té la representació legal dels treballadors 
i les treballadores? 

• La representació legal dels treballadors i les treballadores té dret a rebre la 
còpia bàsica dels contractes i la notificació de les pròrrogues i de les 
denúncies corresponents en el termini dels 10 dies següents que tinguin lloc. 

• Per tal que a l’empresa es pugui bonificar la formació dels seus treballadors i 
treballadores, s’ha d’informar a la representació sindical de les característiques 
bàsiques dels cursos. La representació sindical pot emetre un informe favorable o 
desfavorable. 

Normativa 

� RD Llei 4/2013 de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació d’ocupació. 

� Llei 11/2013 de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i 
de la creació d’ocupació (Art.9: Incentius a la contractació parcial amb 
vinculació formativa). 

 

Enllaços d’interès 

Exemples de documentació 

Model de contracte a temps parcial amb vinculació formativa (SEPE):  

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/pdf/Mod.
_238.Enero12.pdf 

 

Per saber-ne més 

Guia de contractes (SEPE): http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publica- 
ciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf 

Resum de la normativa vigent sobre bonificacions/reduccions a la contractació 
laboral:  

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/ 
bonificaciones_reducciones.pdf 
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Orientacions 
per a l'acció 
sindical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUÈ FER? 

No és cap casualitat que la normativa sobre pràctiques, beques i contractes formatius 
sigui tant enrevessada. Al llarg del temps, els canvis en la legislació laboral i educativa 
han anat relaxant les exigències a les empreses i augmentant les modalitats que 
combinen formació i pràctiques amb o sense contracte, amb el resultat que, actualment, 
és complex saber quins drets tenen les persones en aquesta situació, per defensar-los i 
buscar millorar-los.  

 

Sol·licitar a l’empresa la informació a què tenim dret en cada cas i que està detallada a 
totes les fitxes incloses en aquesta guia i la informació addicional que correspongui 
segons el conveni col·lectiu, si és que en aquest conveni hi ha una millora dels drets 
recollits amb caràcter general.  

De tota manera, intentem aconseguir informació suficient sobre les condicions en què es 
desenvolupa la pràctica i per això, encara que la normativa no ho exigeixi en tots els 
casos, tot apel·lant la bona voluntat de l’empresa, he de sol·licitar: 

� Còpia dels convenis o acords que regeixen les relacions laborals entre l’empresa i les 
persones en situació de pràctiques no laborals. 

� Còpia dels contractes de les persones que fan pràctiques laborals (contractes 
d’aprenentatge, de pràctiques, i amb vinculació formativa). 

� Marc general de les pràctiques. L’empresa col·labora en programes de formació 
dual? Rep ajudes per a la formació i la contractació de persones en situació 
d’atur?, etc. 

� Llistat de les persones que realitzaran o ja estan realitzant pràctiques no laborals 
(de les que realitzen pràctiques laborals hem de tenir informació mitjançant les 
còpies dels contractes). 

Els convenis i els acords que emparen la majoria de les pràctiques proporcionen 
informació bastant exhaustiva sobre les condicions en què s’han de realitzar. 

En general, hem de comprovar: 

� Si es compleixen els requisits de la persona en pràctiques o que està contractada (nivell 
educatiu, edat, etc.). 
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1 
Conèixer la situació dels becaris, aprenents i, en general, de 
les persones que tenen una relació amb l’empresa per mitjà 
de la formació 

2 Verificar que es compleixin els requisits formatius de les practiques 
laborals o no laborals i del programa que les finança, si escau 



 

4 Comprovar que es tracta de formació i no d’ocupació 

  Què fer? 
 
 

 

� Si el contingut formatiu de la pràctica i/o del contracte es correspon amb l’activitat 
que realitza la persona a l’empresa i es respecten els temps reals de treball i 
d’aprenentatge. 

Per consultar: 

En el cas dels contractes de formació, si no hi ha títol de formació professional ni 
certificat de professionalitat relacionats amb el treball que s’ha de realitzar, la formació 
haurà de referir-se als cursos del Catàleg d’especialitats formatives del SEPE o, en el seu 
defecte, als continguts determinats per les empreses i els comunicats al SEPE per a la 
seva validació. 

� Si s’està complint l’horari i el calendari acordats i l’alumnat no fa torns ni hores 
extres, cosa que està prohibida a gairebé totes les modalitats de pràctiques. 

� Si hi ha un tutor o tutora designat, quan així ho exigeix la norma, i si té la 
qualificació i realitza les activitats previstes. 

� Si l’alumnat rep alguna beca o ajuda i si hauria o podria rebre-la. Si la seva 
retribució és establerta en conveni. 

� Si hi ha alta a la Seguretat Social en aquells casos en què s’hi té dret. 

En algunes de les modalitats de pràctiques, les empreses reben ajudes per a la formació, 
per a les tutories o en forma de reduccions a les cotitzacions empresarials a la Seguretat 
Social. Aquests ajuts es financen amb els diners de tots i totes, per la qual cosa és 
important que els joves siguin conscients que l’esforç econòmic no el fa només 
l’empresa i que han de complir amb l’objectiu de formació. 

Podem lliurar-los les fitxes d’aquesta guia i recomanar-los els serveis d’atenció del 
sindicat. 

 
 
 

Assegura’t que la persona en pràctiques no laborals no està cobrint un lloc de treball. En les 
sentències sobre aquest tema, per determinar si hi ha o no relació laboral, s’han tingut en 
compte els següents indicis: 
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Els requisits formatius de cadascun dels certificats de professionalitat podem cercar el 
mòdul de pràctiques al RD que ho regula: 

E dad/certificados_profesionalidad.html 

Els requisits dels títols de formació professional: 

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar.html 

3 Informar al jovent sobre els seus drets i els avantatges econòmics que 
obté l’empresa 



 

UN TREBALL PRECARI MÉS ÉS UNA OCUPACIÓ DECENT MENYS 

http://www.ccoo.cat 

 

 

  Què fer? 
 
 

 

� Que l’activitat realitzada s’integri em el procés productiu de l’empresa o entitat 
que atorga la beca. 

� Que estigui sotmès o sotmesa a ordres de treball. 

� Que el lloc que s’ocupa estigui integrat a la plantilla del centre on es realitzen les 
pràctiques. 

� Que les tasques encomanades siguin les pròpies d’una categoria professional. 

� Que percebi una retribució amb independència del desenvolupament d’un 
projecte formatiu concret o vinculació a un centre educatiu. 

� Que les tasques siguin bàsicament productives i no formatives., és a dir, que no 
compleixin les condicions que es recullen en el conveni o en l’acord, que no hi hagi 
un tutor de l’empresa, etc. 

 

 

Conèixer la situació de les persones en pràctiques i les seves reivindicacions ens ajudarà 
a millorar-ne les condicions. 

T’ oferim algunes idees i, en l’apartat següent, una selecció de clàusules de convenis 
col·lectius que poden servir d’exemple. 

� Afavorir l’ús dels serveis col·lectius de l’empresa (transport col·lectiu, menjador, vestuaris, 
etc.) per part de l’alumnat en pràctiques. 

� Crear una borsa de treball perquè les persones que han realitzat la formació a l’empresa o 
que tenen contractes formatius tinguin prioritat a l’hora de cobrir futures vacants. 

� Prioritzar les pràctiques que estiguin inserides en un procés formatiu amb el qual 
s’obtingui títol o certificat de professionalitat. Evitar les que no són necessàries per 
obtenir-lo perquè són molt menys clares en objectius, requisits dels tutors i tutores, etc. 

� Limitar la durada, el nombre i l’ús dels contractes formatius, millorar els seus salaris, etc. 

 

RECORDA 
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Si la persona en pràctiques pensa que es donen aquestes circumstàncies ha de recopilar 
tota la informació possible per demostrar-ho: acord o conveni, ingressos si té alguna 
remuneració, ordres de treball de l’empresa, documentació de treball, targeta 
d’entrada, uniforme, etc. i contactar amb CCOO. 

5 Millorar les condicions de les persones en pràctiques i denunciar els abusos 
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DRETS DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL DELS 

TREBALLADORS I TREBALLADORES. 

 

 

 

1. Pràctiques no laborals per a joves amb 
qualificació i sense experiència 

2. Pràctiques no laborals en la formació 
per a l’ocupació 

 

 
3. Mòdul de pràctiques dels certificats 

de professionalitat 

 
 

 
4. Mòdul professional de formació a 

centres de treball dels cicles de FP 

5. Programes de formació 
professional dual en el sistema 
educatiu (sense contracte laboral) 

 

 
6. Pràctiques acadèmiques externes en 

els estudis universitaris 

 
 

 
7. Contractes en pràctiques 

8. Contracte per a la formació i 
l’aprenentatge 

9. Formació amb compromís de 
contractació 

10. Programes públics d’ocupació 
i formació 

 
 
 
 

11. Contracte a temps parcial 
amb vinculació formativa 

INICIATIVA 
DRETS DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL DELS 

TREBALLADORS I TREBALLADORES A 

L’EMPRESA 

 
CONÈIXER: 

• Els acords i convenis signats 

• El contingut de les pràctiques 

• La relació de participants 

 
CONÈIXER: 

• L’acord amb el centre de formació 

• La relació de les persones en pràctiques 

 
S’ha regulat per part d’algunes CCAA la obligació 
de l’empresa d’informar sobre: 

• L’alumnat que està desenvolupant les pràctiques. 

• Temps de durada 

• Contingut de les pràctiques. 

• Lloc on es desenvoluparan les pràctiques. 

 

No es regulen a la normativa estatal. Alguns 
convenis col·lectius sí ho recullen, per la qual 
cosa s’ha de consultar el que s’aplica a l’empresa. 

 
REBRE: 

• Una còpia bàsica del contracte en un 
termini no superior a deu dies des de la 
seva formalització, que haurà de signar la 
RLT. 

• Informació sobre els acords per l’activitat 
formativa, indicant almenys: les persones 
contractades, el lloc de treball a 
desenvolupar i el contingut de l’activitat 
formativa. 

 
REBRE: 

• Còpia bàsica del contracte i notificació de les 
pròrrogues. 

• Característiques dels cursos en cas que 
l’empresa vulgui bonificar-se la formació. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLÀUSULES DE CONVENIS COL·ECTIUS 

En aquest apartat recollim clàusules de convenis de diferents àmbits de negociació i 
sectors productius, classificades per l’objectiu que persegueixen. 

Atès que sovint els convenis regulen diversos d’aquests temes, oferim enllaços amb el 
conveni complet, de manera que les persones interessades puguin consultar-los. 

 
 

Millorar les condicions dels becaris i becàries i dels aprenents 

• Equiparar les condicions dels aprenents amb les de la resta 
del personal en algunes matèries (llicències, vacances, etc.) 

CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DE RENAULT ESPANYA 2017 - 2020 

Article  4. Àmbit personal 

[…] 2. No obstant això, al personal contractat en  qualsevol de les modalitats de 
durada determinada que regula l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors així com 
els contractes a jornada o temps parcial de nou ingrés, aprenents i contractats en 
pràctiques, els serà aplicable el que disposa en aquest conveni en matèria de 
jornada i vacances, llicències, conceptes i retribució salarials, i rendiments, en el 
compatible amb la naturalesa del contracte i, si escau, proporcionalment a la 
durada i a la jornada que s’hi estableixen. 

En els contractes formatius s’estarà al que preveu la normativa legal específica pel 
que fa a la combinació de treball efectiu i formació, i pel que fa a la retribució. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8852 

• Establir beques i ajudes 

CONVENI COL·LECTIU NACIONAL DE PREMSA NO DIÀRIA 2013 - 2015 

Article 15. Estudiants becaris 

Les pràctiques que realitzin els estudiants que vulguin ampliar els seus 
coneixements en un mitjà es regularan segons el conveni de col·laboració signat 
entre l’empresa i el centre docent de l’estudiant o de la fundació coordinadora 
d’aquestes pràctiques. 

En cas que aquest conveni no ho reguli, aquestes pràctiques no podran exercir els 
cinc mesos, es realitzaran en període lectiu, amb un màxim de cinc hores diàries, i 
s’exclouran els horaris nocturns, els caps de setmana, els festius i el període de 
vacances. 
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  Clàusules de convenis col·lectius 
 

 
 

 

El nombre de becaris mai podrà exercir el deu per cent de la plantilla de l’empresa. 

Els estudiants becaris hauran de percebre, com a mínim, el transport i els àpats,a  
més de qualsevol despesa que generi la seva tasca en benefici de l’empresa. 

La cotització per a aquests estudiants serà segons la legislació vigent: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13503 
 

• Millorar la retribució dels contractes en pràctiques i dels contractes 
per a la formació i l’aprenentatge 

CONVENI COL·LECTIU D’EMPRESA – COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE 

LA REGIÓ DE MÚRCIA 2014 - 2017 

Article 22. Becaris 

Les pràctiques dels becaris al Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Regió de Múrcia 
tenen la consideració de pràctiques no laborals, ja que no estableixen amb 
l’empresa cap vincle d’aquesta índole. Estan regulades pel RD 1543/2011, de 31 
d’octubre i van dirigides a persones en situació d’atur, d’ entre 18 i 25 anys, inscrits 
a l’Oficina d’Ocupació, que posseeixin un títol universitari, preferiblement la 
llicenciatura en farmàcia, o de formació professional, grau mitjà o equivalent, que 
hagin obtingut la titulació en els dos anys anteriors a la concessió de la beca i que 
per falta d’experiència laboral tinguin problemes per trobar una feina. Sense 
perjudici de la necessària subscripció amb el SEPE d’un conveni de col·laboració per 
poder impartir les pràctiques als becaris, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de la 
Regió de Múrcia signarà un acord amb la persona que desenvoluparà la pràctica 
no laboral. S’hi detallarà el contingut d’aquesta, la durada, l’horari i altres dades 
que preveu el RD 1543/2011. Les pràctiques tindran una durada màxima de nou 
mesos. Un cop finalitzades, el becari rebrà un certificat que acrediti la pràctica 
realitzada, la seva durada i data, així com el contingut formatiu rebut. La persona 
en pràctiques pot percebre una beca de suport per un import mínim de l’IPREM 
mensual vigent en cada moment o per la quantitat superior que determini la 
convocatòria. Els becaris s’assimilen a treballadors i treballadores per compte 
d’altri a efectes de la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social. La 
seva cotització es realitzarà aplicant les regles de cotització corresponents als 
contractes per a la formació i l’aprenentatge que es preveuen en els pressupostos 
generals de l’Estat. No hi ha obligació de cotitzar per contingències d’atur, Fons de 
Garantia Salarial, ni formació professional: 

http://www.carm.es/cef/PDF/LEGISLACION/borm7104-2015.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  74  



  Clàusules de convenis

 

VIII CONVENI COL·LECTIU NACIONAL PER A LES IND
ALIMENTOSES 2014

Article 13. Estipulacions sobre determinades modalitats de contractació

Tot allò relatiu als tipu
regirà pel que estableixi
que s’esmenten  a continuació

A) Contractes formatiu

- Contracte de treball

Es podran celebrar per a totes les categories incloses en e
reflectides a l’annex I.

La durada d’aquest contra
(2) anys. Si el contracte s’hagués 
parts poden acordar pròrrogue
inferior a sis (6) mesos

La retribució del treballador serà el noranta per c
durant el primer i el segon any de vigè
fixat en aquest conveni per a un treballador que ocupi el mateix lloc de treball o un 
d’equivalent.  

https://www.boe.es/boe/dias/201

 

 
CONVENI COL·LECTIU
OFICIALS DE BUTÀ, S.A.

Article 6.- Ingressos i contractació

[…] CONTRACTE EN PRÀCTIQUES. El salari
fixat en el Conveni per
segon any de vigència

CONTRACTE PER A LA
contractes serà del 80%
les taules per a la categoria corresponent al treball que s’està realitzant
funció del temps efectivament

http://www.industria.ccoo.es/04444592adf5ab57ed01870c4e7ba034000060.pdf
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LECTIU NACIONAL PER A LES INDÚSTRIES DE PASTE
2014-2016 

Article 13. Estipulacions sobre determinades modalitats de contractació

lò relatiu als tipus de contracte, la seva durada, la suspen
bleixi la legislació vigent en cada moment, amb
continuació: 

formatius: 

Contracte de treball en pràctiques: 

per a totes les categories incloses en els grup
 

contracte no podrà ser inferior a sis (6) mesos ni excedi
cte s’hagués concertat per temps inferior a dos (2) any
pròrrogues, la durada de cadascuna de les quals no pot ser 
s ni la durada total del contracte pot superar els

La retribució del treballador serà el noranta per cent (90%) y el noranta
durant el primer i el segon any de vigència del contracte, respectivament, del salari 
fixat en aquest conveni per a un treballador que ocupi el mateix lloc de treball o un 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/22/pdfs/BOE-A-2016-3891.pdf

U DE TREBALL DEL SECTOR D’AGÈNCIES 
S.A. DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 2014

ssos i contractació 

EN PRÀCTIQUES. El salari serà equivalent al 90% i 95% del salari
er al mateix lloc de treball o un d’equivalent,

ncia del contracte, respectivament. 

LA FORMACIÓ. La retribució mínima aplicable
0%, el primer any, i del 90%, el segon, del salari que figura a 

les taules per a la categoria corresponent al treball que s’està realitzant
efectivament treballat. 

http://www.industria.ccoo.es/04444592adf5ab57ed01870c4e7ba034000060.pdf

STRIES DE PASTES 

Article 13. Estipulacions sobre determinades modalitats de contractació 

la seva durada, la suspensió i l’extinció es  
amb les particularitats 

ls grups professionals, 

cte no podrà ser inferior a sis (6) mesos ni excedir de dos 
per temps inferior a dos (2) anys, les 

ada de cadascuna de les quals no pot ser 
la durada total del contracte pot superar els dos (2) anys. 

t (90%) y el noranta-cinc (95%) 
respectivament, del salari 

fixat en aquest conveni per a un treballador que ocupi el mateix lloc de treball o un 

3891.pdf 

 DISTRIBUÏDORES 
2014-2017 

al 90% i 95% del salari 
ateix lloc de treball o un d’equivalent, durant el primer i 

aplicable a aquests 
, el primer any, i del 90%, el segon, del salari que figura a 

les taules per a la categoria corresponent al treball que s’està realitzant. Tot això en 

http://www.industria.ccoo.es/04444592adf5ab57ed01870c4e7ba034000060.pdf 
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• Crear una borsa de treball de les persones en pràctiques per a  

futures contractacions 

II CONVENI COL·LECTIU DE LA CORPORACIÓ RTVE 2013-2015 

Article 24. Selecció de personal no fix. Banc de dades de selecció i contractació. 

1. El personal contractat amb caràcter temporal a l’empara de la legislació vigent i 
amb la categoria professional recollida en el conveni col·lectiu serà seleccionat 
d’acord amb el que disposa aquest article. 

2. La Direcció és responsable de la selecció i la proposta de les persones del banc de 
dades de selecció i contractació que, amb categoria de conveni, cal contractar a la 
Corporació RTVE. 

La selecció respondrà a criteris de titulació, coneixements professionals, 
experiència i adaptació als requisits del lloc. 

La representació legal dels treballadors i treballadores tindrà dret a la informació 
que sol·liciti sobre qualsevol aspecte relacionat amb la inclusió d’alumnat en 
pràctiques en el banc de dades, així com dels criteris utilitzats per la direcció en el 
procés de selecció.  

3. En els contractes de treball per obra o servei determinat, els d’interinitat, els 
eventuals i els de pràctiques, la representació legals dels treballadors i 
treballadores informarà, en el termini màxim de cinc dies naturals, sobre el 
compliment, per part del candidat proposat, dels pressupostos per a la seva 
inclusió en el banc de dades, entenent-se informat favorablement en cas de no 
emetre cap informe.  

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-945.pdf 

 

 

• Millorar el contingut formatiu de les pràctiques.  

TRETZÈ CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LA CORPORACIÓ 
CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA, ACTIVITAT TELEVISIÓ 2015-2016 

Annex 7. De l’estada d’estudiants en pràctiques 

Amb l’objectiu comú de garantir una bona formació pràctica als estudiants, 
s’acorden els següents criteris: 

1. La direcció de l’empresa ha de designar, sota la responsabilitat del Departament 
de Recursos Humans, un tutor per informatius i esports, i un altre per a programes. 
Aquests tutors mantindran habitualment la relació institucional amb les 
universitats i assumiran les funcions previstes per a aquesta figura en els convenis 
subscrits amb elles. Els seus noms es comunicaran al comitè d’empresa.  

Aquests tutors comptaran amb la col·laboració d’altres persones designades per la 
direcció de l’empresa que complementin i supervisin els estudiants en el lloc que  
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se’ls ha assignat per fer les pràctiques. Aquestes funcions s’han d’integrar dins de 
les tasques habituals de les persones 

S’han de delimitar i documentar les responsabilitats d’uns i altres

2. El nombre d’estudiants a l’em
personal contractat a l’empresa, i el nombre d’estudiants en un departament no 
superarà el 15% del personal d’aquest  departament. Aquesta proporció es 
mantindrà els mesos d’estiu, els caps de setmana i els festi

3. La direcció elaborarà una declaració de principis que reculli les competències, els 
coneixements i les aptituds que els estudiants haurien d’adquirir en el seu període 
de pràctiques a CCMA, SA. També establiran, un cop debatudes amb el comitè 
d’empresa, les tasques que hauran de desenvolupar i en quines condicions. 

4. La durada i la dedicació de les estades en pràctiques serà l’establerta en el pla 
d’estudis acadèmic i de pràctique
conveni educatiu, es prioritzarà el criteri de quatre mesos d’estada màxima amb una 
dedicació no superior a les quatre hores 
de cap de setmana s’haurà d’adaptar a les circumstàncies especials d’un horari 
concentrat.  

5. Las estades en pràctique
estudiants i, per tant, aquests no poden assumir responsabilitats pròpies d’un 
treballador. Les seves activitats han de ser supervisades i valorades en cas que 
s’incorporin a la fase final (emiss

6. Sempre que sigui possible cal adequar les pràctiques al pla acadèmic de 
l’estudiant. Es procurarà que l’estudiant roti un cop d’una secció o d’un programa 
a un altre durant la seva estada en pràctiques

7. La direcció informarà el comitè d’empresa del n
estudiants en cada promoció. El departament de Recursos Humans designarà un 
interlocutor que centralitzi les consultes i les relacions amb el comitè. 

8. S’aplicaran aquests mateixos criteris als estudiants provinents de mòduls 
professionals, sempre que, en tot cas, es respecti el seu pla d’estudis i de 
pràctiques.  

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/3/2/1490275264523.pdf

 

• Millorar la dedicació dels tutor

de becaris per tutor o tutora.

CONVENI COL·LECTIU 
LA PROVÍNCIA DE CÒRDOVA, 2010

Article 17. Contractació

A) Per la seva permanència. 
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se’ls ha assignat per fer les pràctiques. Aquestes funcions s’han d’integrar dins de 
les tasques habituals de les persones designades. 

S’han de delimitar i documentar les responsabilitats d’uns i altres

El nombre d’estudiants a l’empresa no podrà superar el 10% del total del 
personal contractat a l’empresa, i el nombre d’estudiants en un departament no 
superarà el 15% del personal d’aquest  departament. Aquesta proporció es 
mantindrà els mesos d’estiu, els caps de setmana i els festius.  

direcció elaborarà una declaració de principis que reculli les competències, els 
coneixements i les aptituds que els estudiants haurien d’adquirir en el seu període 
de pràctiques a CCMA, SA. També establiran, un cop debatudes amb el comitè 

a, les tasques que hauran de desenvolupar i en quines condicions. 

da i la dedicació de les estades en pràctiques serà l’establerta en el pla 
d’estudis acadèmic i de pràctiques corresponent. Si falten les especificacions en el 

rioritzarà el criteri de quatre mesos d’estada màxima amb una 
dedicació no superior a les quatre hores diàries. La dedicació de les pràctiques en horari 

s’haurà d’adaptar a les circumstàncies especials d’un horari 

pràctiques es dirigeixen a complementar la formació dels 
estudiants i, per tant, aquests no poden assumir responsabilitats pròpies d’un 
treballador. Les seves activitats han de ser supervisades i valorades en cas que 
s’incorporin a la fase final (emissió).  

igui possible cal adequar les pràctiques al pla acadèmic de 
l’estudiant. Es procurarà que l’estudiant roti un cop d’una secció o d’un programa 
a un altre durant la seva estada en pràctiques. 

ormarà el comitè d’empresa del nombre i de la ubicació dels 
estudiants en cada promoció. El departament de Recursos Humans designarà un 

que centralitzi les consultes i les relacions amb el comitè. 

S’aplicaran aquests mateixos criteris als estudiants provinents de mòduls 
fessionals, sempre que, en tot cas, es respecti el seu pla d’estudis i de 

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/3/2/1490275264523.pdf

illorar la dedicació dels tutors i tutores fixant un nombre màxim 

de becaris per tutor o tutora. 

·LECTIU DE LEES INDÚSTRIES DE L’OLI I ELS SEUS DERIVATS DE 
LA PROVÍNCIA DE CÒRDOVA, 2010-2014 

Contractació i classificació del personal. 

er la seva permanència.  

se’ls ha assignat per fer les pràctiques. Aquestes funcions s’han d’integrar dins de 

S’han de delimitar i documentar les responsabilitats d’uns i altres. 

presa no podrà superar el 10% del total del 
personal contractat a l’empresa, i el nombre d’estudiants en un departament no 
superarà el 15% del personal d’aquest  departament. Aquesta proporció es 

direcció elaborarà una declaració de principis que reculli les competències, els 
coneixements i les aptituds que els estudiants haurien d’adquirir en el seu període 
de pràctiques a CCMA, SA. També establiran, un cop debatudes amb el comitè 

a, les tasques que hauran de desenvolupar i en quines condicions.  

da i la dedicació de les estades en pràctiques serà l’establerta en el pla 
corresponent. Si falten les especificacions en el 

rioritzarà el criteri de quatre mesos d’estada màxima amb una 
. La dedicació de les pràctiques en horari 

s’haurà d’adaptar a les circumstàncies especials d’un horari 

es dirigeixen a complementar la formació dels 
estudiants i, per tant, aquests no poden assumir responsabilitats pròpies d’un 
treballador. Les seves activitats han de ser supervisades i valorades en cas que 

igui possible cal adequar les pràctiques al pla acadèmic de 
l’estudiant. Es procurarà que l’estudiant roti un cop d’una secció o d’un programa 

ombre i de la ubicació dels 
estudiants en cada promoció. El departament de Recursos Humans designarà un 

que centralitzi les consultes i les relacions amb el comitè.  

S’aplicaran aquests mateixos criteris als estudiants provinents de mòduls 
fessionals, sempre que, en tot cas, es respecti el seu pla d’estudis i de 

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/3/2/1490275264523.pdf 

s i tutores fixant un nombre màxim 

LEES INDÚSTRIES DE L’OLI I ELS SEUS DERIVATS DE 
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3. Contractes de durada determinada 

3.4. Contractes formatius. 

3.4.2. Contracte  per a la 

formació. [….] 

`...A fi de fer efectiva la formació del treballador, l’empresa assignarà un monitor 
amb prou experiència i qualificació professional, com per garantir la formació 
objecte del contracte, sense que cada monitor pugui tenir sota la seva més de tres 
treballadors o treballadores. 

https://bop.dipucordoba.es/show/20130724/announcement/6152 

 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TRANSITARIS DE MADRID 2015-2017 

Art. 13. Contractació 

13.2 Contracte en pràctiques. El contracte en pràctiques només podrà concertar-se 
amb qui estigui en possessió del títol universitari o de formació professional de grau 
mitjà o superior, així com d’aquells títols oficialment reconeguts com a 
equivalents. 

Per permetre la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats, l’empresa 
ha d’assignar una personal amb la suficient experiència professional en les funcions 
que cal que el treballador contractat realitzi o la titulació adequada capaç de 
garantir la pràctica professional objecte del contracte, sense que en cap cas un tutor 
pugui tenir sota la seva tutela més de dos treballadors/es en pràctiques.  

http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/57638/doc253242_Convenio_Colecti- 

vo_de_Transitarios_de_Madrid.pdf 

 

 

• Limitar el nombre de persones 

A)CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DE TELEVISIONS LOCALS I 
AUTONÒMIQUES DE CASTELLA I LLEÓ, 2015-2018 

Article 20. Convenis amb estudiants becaris 

[…] Queda expressament prohibida la substitució de treballadors, per aquest tipus de 
persones, alumnes becaris, que a més no podran excedir de més de tres alumnes en 
empreses de fins a vint treballadors; de cinc, en empreses de vint a cinquanta 
treballadors, i se n’haurà de negociar el nombre entre l’empresa i el comitè d’empresa 
en aquelles de més de cinquanta treballadors. En qualsevol cas el nombre de becaris no 
superarà el 20% de la plantilla del departament en què siguin ubicats per a la seva 
formació. 

http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/BOCYL-D-21032017-3.pdf 
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B) CONVENI COL·LECTIU MARC ESTATAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES DEPENDENTS I DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA PERSONAL

Article 15. 

Ocupació[…] 

Contracte en pràctique
sis mesos fins al màxim del límit legal. La retribució per a aquest co
com a mínim, del 80% per al primer any, i el 95%, per als dos anys següents, de la 
categoria per a la qual es contractin per aquestes modalitats, sense que en cap cas 
sigui inferior al salari mínim interprofessional en proporció a la jornada 
contractada. El personal contractat en pràctiques no podrà superar el 5% de la 
plantilla.  

Contracte per a la formació
en períodes de sis mesos fins al màxim del límit legal. Les retribucion
aquests contractes seran del 80%, per al primer any, i el 95%, per als dos anys 
següents, de la categoria  per a la formació de la qual són contractats, sense que 
en cap cas sigui inferior al salari mínim interprofessional. El personal contractat 
sota aquesta modalitat contractual no podrà superar el 5% de la plantilla. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE

 

 

• Realitzar les pràctique

treball en que sigui

XXIV CONVENI COL

L’article 14, sobre els contractes en pràctiques, i el 15, sobre els contractes de 
formació i aprenentatge, regulen, entre altres coses, que no es pot fer
modalitat de contracte de treball en pràctiques per cobrir llocs de farmacèutics 
regents o farmacèutics substituts, i el nombre màxim de contractes de formació i 
aprenentatge que hi pot haver en una farmàcia segons la seva grandària. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE

 
 

V CONVENI COL·LECTIU DE REPSOL,

Article 22. Contractes de formació i aprenentatge

El contracte de formació
formació teòrica i pràctica necessària per a l’adequat desenvolupament d’un ofici o 
d’un lloc de treball dels enumerats a continuació:

� Administratius. 
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·LECTIU MARC ESTATAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES 
EPENDENTS I DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ DE 

L’AUTONOMIA PERSONAL 2012-2013 

pràctiques: No serà inferior a dotze mesos, prorrogables en períodes de 
sis mesos fins al màxim del límit legal. La retribució per a aquest co
com a mínim, del 80% per al primer any, i el 95%, per als dos anys següents, de la 

qual es contractin per aquestes modalitats, sense que en cap cas 
sigui inferior al salari mínim interprofessional en proporció a la jornada 
contractada. El personal contractat en pràctiques no podrà superar el 5% de la 

formació i l’aprenentatge: No serà inferior a dotze meso
en períodes de sis mesos fins al màxim del límit legal. Les retribucion
aquests contractes seran del 80%, per al primer any, i el 95%, per als dos anys 
següents, de la categoria  per a la formació de la qual són contractats, sense que 
en cap cas sigui inferior al salari mínim interprofessional. El personal contractat 

aquesta modalitat contractual no podrà superar el 5% de la plantilla. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6592 

tzar les pràctiques en les categories professionals 

que siguin adequats 

COL·LECTIU PER A OFICINES DE FARMÀCIA, 2014

L’article 14, sobre els contractes en pràctiques, i el 15, sobre els contractes de 
formació i aprenentatge, regulen, entre altres coses, que no es pot fer
modalitat de contracte de treball en pràctiques per cobrir llocs de farmacèutics 
regents o farmacèutics substituts, i el nombre màxim de contractes de formació i 
aprenentatge que hi pot haver en una farmàcia segons la seva grandària. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4846.pdf

LECTIU DE REPSOL, SA, 2014-2015 

ctes de formació i aprenentatge 

contracte de formació i aprenentatge tindrà com a objecte l’adquisició de la 
formació teòrica i pràctica necessària per a l’adequat desenvolupament d’un ofici o 
d’un lloc de treball dels enumerats a continuació: 

·LECTIU MARC ESTATAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES 
EPENDENTS I DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ DE 

tze mesos, prorrogables en períodes de 
sis mesos fins al màxim del límit legal. La retribució per a aquest contracte serà, 
com a mínim, del 80% per al primer any, i el 95%, per als dos anys següents, de la 

qual es contractin per aquestes modalitats, sense que en cap cas 
sigui inferior al salari mínim interprofessional en proporció a la jornada 
contractada. El personal contractat en pràctiques no podrà superar el 5% de la 

mesos, prorrogables 
en períodes de sis mesos fins al màxim del límit legal. Les retribucions per a 
aquests contractes seran del 80%, per al primer any, i el 95%, per als dos anys 
següents, de la categoria  per a la formació de la qual són contractats, sense que 
en cap cas sigui inferior al salari mínim interprofessional. El personal contractat 

aquesta modalitat contractual no podrà superar el 5% de la plantilla.  

categories professionals - llocs de 

ÀCIA, 2014-2016 

L’article 14, sobre els contractes en pràctiques, i el 15, sobre els contractes de 
formació i aprenentatge, regulen, entre altres coses, que no es pot fer servir la 
modalitat de contracte de treball en pràctiques per cobrir llocs de farmacèutics 
regents o farmacèutics substituts, i el nombre màxim de contractes de formació i 
aprenentatge que hi pot haver en una farmàcia segons la seva grandària.  

4846.pdf 

nentatge tindrà com a objecte l’adquisició de la 
formació teòrica i pràctica necessària per a l’adequat desenvolupament d’un ofici o 
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� Ordenança / Conductor de turisme. 

� Operador planta asfalts. 

� Operari entrada r. butà. 

� Analista / Assagista. 

Aquest contracte es podrà celebrar amb treballadors que compleixin amb els 
requisits d’edat que preveu la legislació vigent en cada moment (majors de 16 i 
menors de 25 anys. Actualment s’amplia  a 30 anys mentre la taxa d’atur estigui per 
sota del 15%). 

En cas de contractació de treballadors sota la modalitat de contracte de formació i 
aprenentatge, la seva retribució serà el 80 i el 90% del salari del nivell d’entrada del 
grup professional en què s’enquadri el treballador, per  al primer i segon any de 
durada del contracte, respectivament. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7865 

 
 

CONVENI COL·LECTIU ESTATAL PER A LES EMPRESES DE SEGURETAT 

 2015-2016 

Article 18. Classificació general 

Estableix que es pt incloure la categoria d’aprenent exclusivament en els grups 
professionals 5 de Personal de seguretat mecanicoelectrònica i 6 de Personal d’oficis 
diversos, com a continuació es detalla:  

Article 23. Personal de seguretat mecanicoelectrònica 

Conté set nivells funcionals, entre ells l’i) Aprenent, definit com “aquell que està lligat 
a l’empresa amb contracte d’aprenentatge, per virtut del qual l’empresari, alhora 
que utilitza la seva feina, s’obliga a ensenyar-li, ell mateix o a través d’un altre, 
algun dels oficis clàssics.  

Article 24. Personal d’oficis diversos. 

Conté quatre nivells funcionals, entre ells el d) Aprenent definit en els mateixos 
termes que en l’article 23. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10069 
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Millorar la capacita

• Millorar els drets d’informació de la representa

treballadors i treballadores a l’empres

XVII CONVENI COL

Article 13. Contractació

[…] 13.7 Convenis de col

Quan les empreses concertin convenis de col·laboració formatius
desplegament del mòdul de formació en pràctiques (formació professional reglada) o 
qualsevol altre tipus de pràctiques no laborals amb les universitats o amb qualsevol 
altra institució, faran coneixedors d’aquesta col·laboració els representants de les 
persones treballadores. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE

 

 
CONVENI COL·LECTI
AUTONÒMIQUES DE

Article 20. Convenis amb estudiants becari

Les empreses mantene
dels joves futurs professionals mitjançant la signatura de convenis de col·laboració 
amb universitats que permeti la realització de pr
d’aquestes pràctiques serà únicament i exclusivament amb finalitat formativa i no es 
recorrerà a aquests alumnes per a activitats laborals de llocs estructurals. 

Les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest conve
informar documentalment el comitè d’empresa o els delegats de personal dels 
convenis de col·laboració que tinguin subscrits o se signin amb les diferents facultats, 
escoles tècniques o centres de formació, amb l’objectiu que els seus es
realitzin les proves teoricopràctiques que s’acordin. 

http://www.cve.es/cve/wp
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clàusules de convenis col·lectius 

at d’intervenció sindical 

illorar els drets d’informació de la representació legal dels 

treballadors i treballadores a l’empresa. 

COL·LECTIU GENERAL DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA

Article 13. Contractació 

s de col·laboració formatius. 

Quan les empreses concertin convenis de col·laboració formatius
esplegament del mòdul de formació en pràctiques (formació professional reglada) o 

qualsevol altre tipus de pràctiques no laborals amb les universitats o amb qualsevol 
altra institució, faran coneixedors d’aquesta col·laboració els representants de les 

ones treballadores.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3750 

ECTIU DEL SECTOR DE TELEVISIONS
DE CASTELLA I LLEÓ, 2017 -2018 

cle 20. Convenis amb estudiants becaris 

Les empreses mantenen el seu compromís de formació i integració en el món laboral 
dels joves futurs professionals mitjançant la signatura de convenis de col·laboració 
amb universitats que permeti la realització de pràctiques de becaris. La finalitat 
d’aquestes pràctiques serà únicament i exclusivament amb finalitat formativa i no es 
recorrerà a aquests alumnes per a activitats laborals de llocs estructurals. 

oses en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni es comprometen a 
informar documentalment el comitè d’empresa o els delegats de personal dels 
convenis de col·laboració que tinguin subscrits o se signin amb les diferents facultats, 
escoles tècniques o centres de formació, amb l’objectiu que els seus es
realitzin les proves teoricopràctiques que s’acordin.  

http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2011/05/BOCYL-D-21032017

ció legal dels 

STRIA QUÍMICA 

Quan les empreses concertin convenis de col·laboració formatius per al 
esplegament del mòdul de formació en pràctiques (formació professional reglada) o 

qualsevol altre tipus de pràctiques no laborals amb les universitats o amb qualsevol 
altra institució, faran coneixedors d’aquesta col·laboració els representants de les 

S LOCALS I 

el seu compromís de formació i integració en el món laboral 
dels joves futurs professionals mitjançant la signatura de convenis de col·laboració 

àctiques de becaris. La finalitat 
d’aquestes pràctiques serà únicament i exclusivament amb finalitat formativa i no es 
recorrerà a aquests alumnes per a activitats laborals de llocs estructurals.  

ni es comprometen a 
informar documentalment el comitè d’empresa o els delegats de personal dels 
convenis de col·laboració que tinguin subscrits o se signin amb les diferents facultats, 
escoles tècniques o centres de formació, amb l’objectiu que els seus estudiants 

21032017-3.pdf 
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  Clàusules de convenis col·lectius 
 

 

 

 

 
 

CONVENI COL·LECTIU, D’ÀMBIT ESTATAL, DE MAPFRE GRUP ASSEGURADOR, 
2014-2017 

Article 45. Comissió de desenvolupament professional 

Aquesta comissió estarà composta per dotze representants, sis dels quals seran 
designats per la direcció de l’empresa i els altres sis per la representació social 
signant d’aquest conveni. 

[…] 

9. S’informarà del nombre de becaris que desenvolupin pràctiques formatives a 
l’empresa.  

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8855.pdf 

 

 

• Millorar la intervenció en el desenvolupament i el seguiment de les 

pràctiques i la formació 

VI CONVENI COL·LECTIU MARC ESTATAL DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES DEPENDENTS I DESENVOLUPAMENT DE LA PROMOCIÓ DE 
L’AUTONOMIA PERSONAL, 2012-2013 

Article 15. Ocupació 

[…]La comissió paritària del conveni serà l’encarregada de desenvolupar la formació 
mínima que ha de tenir el personal contractat mitjançant les modalitats de 
pràctiques i per la formació i l’aprenentatge, i vetllarà pel compliment del Reial 
decret 2317/93 de 29 de desembre de 1993, pel que fa a la titulació exigida per a 
cadascuna de les modalitats de contractació.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-6592 

 
 

CONVENI COL·LECTIU DE LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT, 2016-2018 

Disposició transitòria primera. Formació Professional 

[…] 

Comissió Paritària de Formació: en aquelles empreses que optin al seu crèdit de 
formació mitjançant el sistema de bonificació (Ordre TAS/500/2004, de 13 de febrer, 
per la qual es regula el finançament de les accions de formació a les empreses, 
inclosos els permisos individuals de formació) i que compten amb una plantilla 
igual o superior a 100 persones, es constituirà una comissió paritària de formació, 
els membres de la qual seran designats entre la representació legal dels  
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  Clàusules de convenis

 

 

 

treballadors i treballadores i de la

– Conèixer i informar, prèviament a la seva p
orientacions i els continguts genèrics de les accions formatives, així com del 
pressupost destinat a aquest fi. 

– Proposar, a la direcció

– Analitzar la informació
proposar línies de millora. 

– Vetllar pels interessos

– Fer un seguiment i tutela dels drets de les persones amb contractes de formació i 
dels que realitzen pràctiques laborals, que incloguin formació a  centres de feina de 
formació professional 
aturades participants en cursos amb un mòdul de formació a centres e treball i 
pràctiques no laborals que re
cursos universitaris. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/02/pdfs/BOE

 
 

CONVENI COL·LECTIU ESTAT

2016-2020 

Article 17 . Comissió de 

En el si de la Comissió de Producció, Qualitat i Formació Contínua es rebran les 
propostes i les deteccions de necessitats de formació realitzades pe
de cada centre, que, un cop valorades, es podran incorporar als plans de formació 
anuals. S’informarà, en aquestes comissions, sobre les incorporacions que puguin 
produir-se sota la modalitat de pràctiques no laborals, així com de les dif
modalitats, projectes, activitats formatives que s’hagin de desenvolupar, que es 
puguin acordar com a conseqüència de convenis de col·laboració amb universitats, 
entitats, administracions públiques, empreses privades, etc. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clàusules de convenis col·lectius 

treballadors i treballadores i de la direcció de l’empresa, la funció de la qual són

Conèixer i informar, prèviament a la seva posada en pràctica, sobre els criteris, les 
orientacions i els continguts genèrics de les accions formatives, així com del 
pressupost destinat a aquest fi.  

direcció, programes i/o accions concretes de formació

informació del seguiment i l’avaluació del seu desenvolupament i 
proposar línies de millora.  

s de formació dels col·lectius que més ho necessitin. 

Fer un seguiment i tutela dels drets de les persones amb contractes de formació i 
ràctiques laborals, que incloguin formació a  centres de feina de 

sional reglada, pràctiques en empreses que realitzen
aturades participants en cursos amb un mòdul de formació a centres e treball i 
pràctiques no laborals que realitzen les persones becàries o estudiants dels últims 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/02/pdfs/BOE-A-2016-7433.pdf

·LECTIU ESTATAL D’EXIDE TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.U. 

de Producció, Qualitat i Formació Continua […]

i de la Comissió de Producció, Qualitat i Formació Contínua es rebran les 
propostes i les deteccions de necessitats de formació realitzades pe
de cada centre, que, un cop valorades, es podran incorporar als plans de formació 
anuals. S’informarà, en aquestes comissions, sobre les incorporacions que puguin 

se sota la modalitat de pràctiques no laborals, així com de les dif
modalitats, projectes, activitats formatives que s’hagin de desenvolupar, que es 
puguin acordar com a conseqüència de convenis de col·laboració amb universitats, 
entitats, administracions públiques, empreses privades, etc.  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1930.pdf

la funció de la qual són: 

osada en pràctica, sobre els criteris, les 
orientacions i els continguts genèrics de les accions formatives, així com del 

formació. 

guiment i l’avaluació del seu desenvolupament i 

·lectius que més ho necessitin.  

Fer un seguiment i tutela dels drets de les persones amb contractes de formació i 
ràctiques laborals, que incloguin formació a  centres de feina de 

realitzen els aturats o 
aturades participants en cursos amb un mòdul de formació a centres e treball i 

alitzen les persones becàries o estudiants dels últims 

7433.pdf 

TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.U. 

[…] 

i de la Comissió de Producció, Qualitat i Formació Contínua es rebran les 
propostes i les deteccions de necessitats de formació realitzades pels comitès locals 
de cada centre, que, un cop valorades, es podran incorporar als plans de formació 
anuals. S’informarà, en aquestes comissions, sobre les incorporacions que puguin 

se sota la modalitat de pràctiques no laborals, així com de les diferents 
modalitats, projectes, activitats formatives que s’hagin de desenvolupar, que es 
puguin acordar com a conseqüència de convenis de col·laboració amb universitats, 

1930.pdf 
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Foto: Eflon  



 

 
 
 

ENLLAÇ AMB LES PÀGINES WEBS 
DELS SERVEIS PÚBLICS D’OCUPACIÓ ESTATALS 

 
 
 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO 

TRABAJASTUR 
 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

CASTILLA LA MANCHA (EMPLEO Y FORMACIÓN) 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 
 

SERVEI D´OCUPACIO DE CATALUNYA 

COMUNIDAD DE MADRID (+EMPLEO) 

SERVEI VALENCIA D´OCUPACIO I FORMACIO 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA 

SERVEI D´OCUPACIO DE LES ILLES BALEARS 

LA RIOJA (FORMACIÓN Y EMPLEO) 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

LANBIDE. SERVICIO VASCO DE EMPLEO 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIóN DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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  VOCABULARI 
 

 

Acreditació: certificats i títols oficials pels quals es reconeixen, a una persona, les 
competències (coneixements i habilitats) necessàries per realitzar determinades activitats 
professionals. Una acreditació parcial reconeix només l’experiència laboral o la formació. 
Les acreditacions parcials es poden acumular fins a completar les necessàries per obtenir 
el certificat o títol corresponent.  

Certificat de professionalitat: acreditació del fet que una persona posseeix les 
competències associades a una determinada qualificació (per exemple ramaderia ecològica, 
manteniment d’electrodomèstics o rebosteria). Els certificats, els emeten els serveis públics 
d’ocupació i tenen validesa en tot el territori nacional. És possible obtenir-los superant la 
formació i les pràctiques associades a cada un d’ells o superant les proves de reconeixement 
de l’experiència professional. 

Qualificació professional: conjunt de competències (el que normalment anomenem 
“ofici”). Serveixen de base per al disseny dels certificats de professionalitat i un conjunt de 
qualificacions es reconeix mitjançant un títol de formació professional. El conjunt de 
qualificacions del sistema productiu espanyol s’agrupa en l’anomentat Catàleg nacional de les 
qualificacions professionals.  

ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) : projecte impulsat per la Unió Europea 
per harmonitzar els sistemes universitaris de manera que tinguin una mateixa valoració de la 
càrrega lectiva dels estudis, i una estructura de titulacions i formació contínua comprensible 
per tots els estats membres. La mesura de càrrega lectiva es fa a través del crèdit ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation System). L’ECTS es basa en la convenció de que 
60 crèdits mesuren la càrrega de treball d’un estudiant a temps complet durant un curs 
acadèmic. La càrrega de treball per a  estudiant en un programa d’estudis a temps complet a 
Europa equival, en la majoria dels casos, a 36/40 setmanes per any, i en aquests casos un 
crèdit representa de 25 a 30 hores de treball. La càrrega de treball es refereix al temps teòric 
en què es pot esperar que un estudiant mitjà obtingui els resultats de l’aprenentatge 
requerits. 

Empreses d’ inserció: la Llei 44/2007, que regula las Empreses d’inserció, defineix 
aquestes empreses com “aquella societat mercantil o societat cooperativa legalment 
constituïda que, degudament qualificada pels organismes autonòmics competents en la 
matèria, realitzi qualsevol activitat econòmica de producció de béns i serveis, l’objecte social 
de la qual tingui com a finalitat la integració i la formació sociolaboral de persones en 
situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària”.  

Catàleg d’Especialitats formatives del SEPE: arxiu virtual que agrupa les especialitats 
formatives susceptibles de ser finançades en el marc de les polítiques actives d’ocupació o 
programes específics de formació i inserció. S’entén per especialitat formativa el conjunt de 
continguts professionals i especificacions tècniques que respon a un conjunt d’activitats de 
treball.  
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FOGASA (Fons de Garantia Salarial): organisme autònom administratiu que paga les 

indemnitzacions i els salaris dels treballadors i treballadores de les empreses insolvents. 

Garantia Juvenil: iniciativa europea adreçada a les persones joves amb la qual es 

pretén que rebin una bona oferta d’ocupació, educació contínua, formació d’aprenent o 

període de pràctiques en un termini de quatre mesos després de quedar en situació d’atur 

o acabar l’educació formal. 

IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiple s): és la referència d’ingressos 

emprada a Espanya per a la concessió de beques, subvencions o el subsidi d’atur entre 

d’altres. Aquest índex va néixer l’any 2004 per substituir el salari mínim interprofessional. 

En ser menor que aquest, fa més difícil l’accés als ajuts públics. 

Mòdul econòmic: és el cost per participant i hora de formació que pot ser objecte de 

finançament públic. 

Representació sindical dels treballadors i treballa dores o representació 
legal dels treballadors i treballadores : En el nostre sistema de relacions laborals la 

representació dels treballadors i treballadores es fa per dues vies: la representació 

sindical (seccions sindicals) i la representació unitària (comitè d’empresa per a centres de 

treball amb una plantilla superior a 50 persones i delegats de personal per a centres de 

treball amb plantilles inferiors) 

Salari Mínim Interprofessional (SMI): el salari mínim interprofessional fixa la quantia 

retributiva mínima que ha de percebre el treballador o treballadora referida a la jornada 

legal de treball, sense distinció de sexe o edat, siguin fixos, eventuals o temporers. 

SEPE: Servei Públic d’Ocupació Estatal 

Sistema de Formació per a l’Ocupació: conjunt d’iniciatives que tenen per objecte 

impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una formació 

que respongui a les seves necessitats i les del mercat de treball i que contribueixi al 

desenvolupament d’una economia basada en el coneixement. El finançament d’aquest 

sistema procedeix en bona mesura de la quota de formació professional que paguen 

empresaris i treballadors. 

Sistema Nacional de Garantia  Juvenil: és el conjunt de mesures que estableix cada 

país, d’acord amb les circumstàncies nacionals, regionals i locals, per posar en pràctica la 

iniciativa Garantia Juvenil. Aquestes mesures s’han de basar en sis eixos: adopció 

d’enfocaments basats en l’associació; la intervenció i l’activació primerenques; mesures 

de suport que facilitin la integració laboral; ús dels fons de la Unió Europea; avaluació i 

millora contínua del sistema, i posada en pràctica ràpida. Com a mesures, van adreçades 

a impedir l’abandonament prematur dels estudis, fomentar l’ocupabilitat i eliminar els 

obstacles d’ordre pràctic a l’ocupació. Poden rebre suport dels fons de la Unió Europea i 

han de ser sotmeses a seguiment i millora de manera contínua. 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 
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Suplement Europeu al Títol (SET): Document que acompanya els títols universitaris de 

caràcter oficial, amb la informació unificada i personalitzada per a cada titulat o titulada 

sobre els aspectes més rellevants de la seva formació, como el nivell i contingut dels 

ensenyaments que han cursat. Amb ell es pretén millorar la transparència de les diverses 

titulacions oficials impartides en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i facilitar el 

seu reconeixement acadèmic i professional. 

Títols de FP: Acreditació que s’obté quan es completen els cursos i pràctiques de la formació 

professional del sistema educatiu. Reconèixer que una persona té una o més qualificacions del 

Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, a més dels coneixements requerits pel 

nivell acadèmic corresponent. (Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior). 

Tenen validesa a tot l’Estat i valor acadèmic i professional. 
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Foto: Thomas Leuthard 



 

 
 
 
 

Una guia per 
orientar-se 

dins el món de 
les pràctiques 


