Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: REFERÈNCIA: 011 PERSONAL DOCENT (JGL
23.10.2019)

1. Quines són les competències generals dins la identificació del certificat de
professionalitat de “Docencia de la formación para el empleo”. (RD
1096/2011, de 22 de julio) és:
a. Programar, impartir, tutoritzar i avaluar les accions formatives de
formació professional per a l’ocupació.
b. Únicament programar
i impartir les accions formatives de formació
professional per a l’ocupació.
c. Únicament avaluar les accions formatives de formació professional per a
l’ocupació.
d. Totes són incorrectes.
2. Segons el certificat de professionalitat de “Docencia de la formación para el
empleo”. (RD 1096/2011, de 22 de julio) en quin àmbit desenvolupa la seva
activitat professional?:
a. Únicament en centres de l’ àmbit públic.
b. Únicament en centres de l’ àmbit privat.
c. Tant en centres de l’ àmbit públic com en el privat.
d. Exclusivament en centres de formació professional reglada.
3. Segons s’especifica en la guia de certificats de professionalitat, amb caràcter
general, per l’accés a la formació de certificats de professionalitat de nivell 2
es requereix:
a. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundaria
Obligatòria.
b. No té requisits d’accés.
c. Imprescindible llicenciatura de la mateixa família professional.
d. Estar empadronat al municipi on s’imparteix la formació.
4. Dins el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a que
responen les sigles SEPE?
a. Servicio Publico de Empleo Estatal.
b. Servicio a Personas para el Empleo en Europa.
c. Seguimiento a Personas Empleadas en España
d. Seguridad en el Empleo Privado en España
5. On són vàlids els certificats de professionalitat?
a. Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol.
b. Els certificats de professionalitat són vàlids solament a la Comunitat
Autònoma on ha estat cursat i expedit.
c. Una sèries de certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori
espanyol , mentre que uns altres solament a la Comunitat Autònoma on han
estat expedits.
d. Els certificats de professionalitat són vàlids a tota a la província, sempre que
aquesta tingui competències en la matèria.
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6. Què és un certificat de professionalitat?
a. És un document expedit per l'entitat que realitza la formació i que acredita
que la formació s'ha realitzat d'acord amb els paràmetres establerts.
b. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten
les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté
té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una
activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.
c. És un document que acredita que la persona que ha realitzat un itinerari
formatiu, ha adquirit els coneixements necessaris, ha superat les proves
d'avaluació, i ha assistit a l’ almenys un 50% de les sessions.
d. És un document oficial que acredita professionalment a la persona que l'ha
obtingut, i que sense aquest certificat no podria exercir legalment aquest lloc
de treball.
7. Respecte a l’avaluació del mòdul formatiu
a. Per obtenir l’acreditació de les unitats de competència, és necessari superar
amb una nota d’un notable els mòduls formatius associats a cadascuna de
les unitats.
b. Per obtenir l’acreditació de les unitats de competència, solament és
necessari superar el mòdul de pràctiques satisfactòriament.
c. Per obtenir l’acreditació de les unitats de competència, és necessari
superar amb avaluació positiva, en termes d’apte o no apte, els mòduls
formatius associats a cadascuna de les unitats.
d. Per obtenir l’acreditació de les unitats de competència, és necessari superar
totes les unitats i mòduls formatives una nota de 6 o superior.
8. Segons el “Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales”, que
s’entén per competència professional?
a. És el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici de
l’activitat professional en relació a les exigències de la producció i
l’ocupació.
b. És el recull de formació reglada que tenen els professionals en relació a les
exigències de la producció i l’ocupació.
c. És el conjunt d’exigències de la producció en un perfil professional.
d. És l’interès del professional per treballar en una ocupació.

9. Les guies d'aprenentatge i avaluació dels certificat de professionalitat
ofereixen recursos, estratègies i procediments per enfocar els processos
d'ensenyament/aprenentatge cap a l’adquisició de competències i són un
instrument de:
a. Autoavaluació que fa servir l’alumnat
b. Avaluació que fan servir els formadors
c. Avaluació de la gestió formativa que fa servir el centre formatiu
d. Cap és correcta
10. La discriminació per raó de sexe pot ser segons la Llei orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
a. directa
b. indirecta
c. directa o indirecta
d. directa, indirecta o circumstancial
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Pregunta de reserva
A. Es pot sol·licitar al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) l’expedició del
certificat de professionalitat complert si:
e. Es tenen acreditades totes les unitats de competència d’un certificat de
professionalitat i s’ha superat el mòdul de pràctiques o la persona
interessada està exempta d’aquest mòdul
f. Es tenen acreditades totes les unitats de competència d’un certificat de
professionalitat i no s’ha superat el mòdul de pràctiques o la persona
interessada no està exempta d’aquest mòdul
g. Es tenen acreditades algunes de les unitats de competència d’un certificat de
professionalitat i s’ha superat el mòdul de pràctiques o la persona
interessada està exempta d’aquest mòdul
h. Es tenen acreditades algunes de les unitats de competència d’un certificat de
professionalitat i no s’ha superat el mòdul de pràctiques o la persona
interessada no està exempta d’aquest mòdul

Pàgina 3 de 3

