
 

FAQs resum de les restriccions vigents a partir del 30 d’octubre de 2020 
en l’àmbit de la Formació Professional per a l’Ocupació i els Centres de 
Noves Oportunitats per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya 
 
 
FORMACIÓ  
 
Com s’ha d’organitzar la formació professional per a l’Ocupació? 

 
En les actuacions formatives de Formació Professional per a l’Ocupació s’hauran d’aplicar 
mesures organitzatives amb l’objectiu de reduir la presencialitat dels seus alumnes als centres, 
i d’adaptar la gestió dels espais, els accessos i els horaris. En la mesura del possible la 
presencialitat s’ha de restringir a les tutories presencials, les avaluacions i a determinades 
pràctiques que cal fer de forma presencial pel seu caire pràctic o per les seves característiques. 
 
Es manté l’assistència presencial al 100% en els centres de Noves Oportunitats tot i que s’haurà 
de tendir a reduir-la quan es puguin garantir els mitjans per fer-ho. Caldrà informar a la unitat 
de suport de Noves Oportunitats les actuacions que passin a no presencial, i en els casos que 
així sigui, caldrà assegurar que els i les joves disposen dels mitjans tecnològics per seguir les 
activitats formatives i realitzar les activitats d’acompanyament plantejades. De la mateixa 
manera que s’ha vingut fent, serà imprescindible que en aquells casos on no es pugui reduir la 
presencialitat la formació es concentri únicament en els grups bombolla actuals, i s’extremin les 
mesures d’higiene.  
 
Com es poden organitzar els centres de formació que han de reduir la presencialitat?  
 
Per afavorir la reducció dels contactes es recomana que s'adopti una estratègia de 

desplaçaments i de presència al centre basada en la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix 
una sociabilitat i un suport adaptats al moment epidèmic actual. 
 
La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més 
un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot 
relacionar la “bombolla de convivència” amb la finalitat formativa. El grup ha de ser tan estable 
com sigui possible. 
 

 
Com queda afectada la formació en centres de treball en les diferents modalitats?  
 
La formació en centres de treball de la Formació Professional per a l’Ocupació en les diferents 
modalitats es realitzarà d’acord amb la Instrucció per la qual es defineixen els criteris i les 
mesures extraordinàries destinades a les actuacions formatives dels Programes que inclouen 
formació professional per a l’ocupació, promogudes i/o finançades pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19; o amb la normativa que es desenvolupi. 
 
En el marc de la formació professional per a l’ocupació s’entendran les pràctiques en empreses 
com una activitat formativa i, com a tal, queden incloses en les excepcions previstes com a 
mobilitat essencial; per a la resta de limitacions queden subjectes a les mesures aplicables a les 
empreses. 



 

 
 
Com actuar amb restriccions de mobilitat 
 
Els centres que ofereixen Formació Professional per a l’Ocupació estan inclosos en l’excepció en 
quant a l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya i en quant a la limitació l'entrada 
i sortida de persones de cada terme municipal entre les 06.00 hores de divendres i fins a les 
06.00 hores de dilluns.   
 
Els i les professionals dels centres de formació poden assistir als seus llocs de treball per realitzar 
la seva activitat professional i retornar al lloc de residència durant els períodes de limitació de la 
mobilitat.  Per justificar la mobilitat cal portar el certificat de declaració autoresponsable, i per 
justificar la mobilitat durant el període de confinament nocturn cal portar, a més, un certificat 
del centre de formació. 
 
Pel que fa els i les alumnes que hagin de fer aquests desplaçaments cal que emplenin i tinguin 
disponible el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la 
COVID19, que ha elaborat Protecció Civil: 
 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/c
onsells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/Certificat/certificat_autoresponsable
_desplacament-MUN-CA.pdf 

 
També disponible en versió digital: 

https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 
 
Es pot dur imprès i omplir-lo a mà o portar-lo en format digital, al mòbil o tauleta. 
 
Quins són els horaris d’obertura i tancament?  
 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants 
del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que 
en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 
06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals.  
 
Els centres de Formació Professional per a l’Ocupació no poden tenir horari d’obertura al públic 
que superi la franja entre les 06.00 hores i les 21.00. 
 
Cal que les persones que hagin de justificar la mobilitat durant el període de confinament 
nocturn emplenin i tinguin disponibles el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi 
sanitària causada per la COVID19 i, a més, un certificat del centre de formació. 
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SORTIDES I ACTIVITATS LECTIVES FORA DEL CENTRE 
 
Es poden realitzar les activitats en equipaments fora dels centres de formació ?  
 
Sí en el cas dels centres de noves oportunitats, ja que són una activitat d'intervenció 
socioeducativa així com un programa de suport juvenil, i per tant poden realitzar en el 
equipaments activitats comunitàries grupals que impliquin presencialitat. 
 
Es poden realitzar les activitats lectives en equipaments esportius fora dels centres de 
formació?  
 
Sí. Poden obrir les instal·lacions esportives fora del centre de formació (pavellons, piscines, etc.) 
per a desenvolupar-hi sessions de formació durant l’horari previst per a la formació. 


