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FITXA FORMACIÓ
ENTITAT

INFORMACIÓ ÚTIL
Descripción y objetivos de las enseñanzas no regladas

MINISTERI La formació NO reglada és el conjunt d'ensenyances que no es troben organitzades dins del sistema
D’EDUCACIÓ, I educatiu oficial. Per este motiu no conduïxen a titulacions de caràcter oficial. Són per tant aquells
FORMACIÓ aprenentatges, ensenyances, seminaris i cursos que es realitzen per a iniciar-se o especialitzar-se en una
PROFESSIONAL àrea de coneixement determinat a fi de millorar les competències personals i/o professionals. En alguns
casos estos aprenentatges porten associat un certificat d'aprofitament la validesa, del qual està en mans
de la institució o entitat que rep el mateix com a mèrit en un currículum de cara a optar a un lloc de treball
o al seu reconeixement en els concursos de mèrits associats a processos de promoció interna, concursosoposició, reconeixement de crèdits de lliure configuració, etc.

Requisits d'accés
Tindre 18 anys o complir-los l'any natural del curs. Quan estes ensenyances estan integrades dins de
l'oferta formativa dels centres d'educació de persones adultes els requisits d'edat seguixen els criteris del
centre.
Titulació
La superació d'estes ensenyances suposa l'obtenció d'un diploma o certificat d'aprofitament expedit pel
centre que les impartix o bé per la institució o organisme de que esta depén.
Eixides
La formació no reglada per la seua naturalesa no permet accedir a estudis reglats, però constituïx una
forma d'apropar-se a una àrea de coneixement abans de matricular-se en estudis de caràcter oficial
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relacionats amb la mateixa.
Estructura
No hi ha una estructura determinada per a la formació no reglada, perquè cada centre és l'encarregat
d'elaborar i establir els seus propis programes de formació.

Dins d'estes ensenyances alguns centres també oferixen cursos preparatoris per a reingressar en el
sistema educatiu reglat. Entre estes ofertes poden aparéixer cursos de formació per a la preparació de les
proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà/superior, la preparació de les proves d'accés a la
universitat o inclús la preparació de les proves lliures per a l'obtenció directa de títols acadèmics com per
exemple el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o el títol de Batxiller.
Formació oberta
Aula Mentor
IVAJ

L'IVAJ proposa un complement a la formació dels jóvens de la Comunitat Valenciana: programa de
formació d'Animadors Juvenils.
www.ivaj.es/va/animacion-juvenil

LABORA

Cursos de formació
http://www.labora.gva.es/va/miservef

Conselleria
Oferta formativa de Centres de FPA (Formació Per a Adults)
d'Educació,
Tel: 900 202 122
Cultura i Esport
http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas
http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/formacion-de-personas-adultas/oferta-formativa
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Conselleria
Formació esportiva
d'Educació,
http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/introduccion
ICultura i Esport
Formació per a entrenadors esportius
http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/cursos-de-entrenadores
Enllaços d'interés
http://www.formaciondeportiva.gva.es/va/enlaces-de-interes
Federació de
Salvament i
Socorrisme de la
Cursos de socorrista
Comunitat
http://www.fsscv.es/
Valenciana
Ajuntament de
València

Pla de formació de l'Ajuntament de València
http://www.juventud-valencia.es/index.asp?idioma=val&ruta=/contenido/formacion/
cont_formacion.asp&menu=Ap2_Sec2&op=cargando
Universitats Populars i centres d’educació d’adults
http://www.valencia.es/ayuntamiento/Infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/
F521B9212E5D3D4BC12572C200225468?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=6&lang=2
Centres municipals de Joventut
http://www.juventud-valencia.es/index.asp?idioma=val&ruta=/contenido/centros/
cont_centros.asp&acc=false&menu=Ap1_Sec1&subsec

Conselleria
Programas Formatius de Qualificació Bàsica
d'Educació,
Els programes formatius de qualificació bàsica constituïxen una oferta formativa, adaptada a les
Cultura i Esport necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyança reglada sense haver aconseguit els
Servei Públic
objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria . Estos programes s'adaptaran a les
d'Empleo Estatal circumstàncies personals dels seus destinataris i posiblitaran la inserció sociolaboral d'estos.
(SEPE)
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/inicio2
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Certificats de profesionalitat
Són l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg nacional de
qualificacions professionals en l'àmbit de l'administració laboral.
Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al
desenvolupament d'una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constituïsca
regulació de l'exercici professional.
Tenen caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i pels òrgans competents
de les comunitats autònomes.
S'obtenen a través de dues vies:
Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
Seguint els procediments establerts per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals
adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales/inicio
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?
LABORA (Servei folder=/2018/Diciembre/&detail=repertorio_certificados
Valencià
d’ocupació i
Formació)
Formació Profesional per al Empleo
http://www.labora.gva.es/va/miservef

Tallers d’Ocupació
El Programa de Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació, cofinanciat
pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones desempleades incloses
en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d'obres o servicis d'interés general i/o social
que possibiliten als alumnes treballadors la realització d'un treball efectiu per mitjà del contracte per a la
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formació i l'aprenentatge que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, en procure la
qualificació professional i n'afavorisca la inserció laboral.
Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els requisits mínims següents:
Tindre vint-i-cinc anys o més.
Ser desempleades, és a dir, persones demandants d'ocupació no empleades, registrades en el
Servef.
Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la
formació i l'aprenentatge.
http://www.labora.gva.es/va/web/servef/talleres-de-empleo

Centre de
Turisme de
València

Cursos de formació en el sector turístic
http://www.cdt.gva.es/va/oferta-formativa/
La formació dels manipuladors d’aliments podrà donar-la l’empresa en la que faça l’activitat el manipulador
o mitjançant empreses de formació alienes, com: centres de formació professional o educacional i entitats
de formació, que expediran certificats acreditant la formació rebuda pel manipulador.

Carnet de
manipulador
d'aliments

Federació Empresarial de Hostalería de València
La Federació Empresarial de Hostalería de València també oferix cursos de manipulador d'aliments.
Tel: 963 515 176 – 963 519 284
Correo: info@fehv.es
http://www.fehv.es/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=14&Itemid=39
Asociación Nacional de Manipuladores de Alimentos
http://www.asonaman.es/
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Centres de Turisme
http://www.cdt.gva.es/va/xarxa-de-centres/
Universitat de
València

Cursos d'idiomes en la Universitat de València (no cal ser universitari)

Universitat
Politècnica de
València

Cursos d'idiomes

FOREM PV

Cursos de formació contínua o ocupacionals de Comissions Obreres

http://www.uv.es/~idiomas/val/index2.html

http://www.upv.es/entidades/ACDL/indexv.html

http://www.forempv.ccoo.es/index.asp?ra_id=108
USO CV

Cursos de formació contínua o ocupacionals
http://www.uso.es/formacion/

UGT PV

Formació continua
http://www.ugt.upv.es/servicios/formacion/
La Fundació Pascual Tomàs és una entitat sense ànim de lucre.
Plaça Jose Mª Orense, 10
46022 València
96 356 79 45
info@fundacionpascualtomas.org
https://www.fundacionpascualtomas.org/quienes-somos.asp#
Trabajarenlopublico.com és la xarxa social de tots aquelles persones a què volen desenrotllar el seu futur
laboral en els administracions publiques. Trobarás, de manera actualitzada i desenrotllada, totes las
novetats sobre convocatòries d'oposicions, borses de treball, temaris, legislació, condicions laborals,
formació i informació de las distintes administracions públiques. (és una iniciativa de FeSP-UGT ).
https://trabajarenlopublico.ning.com/
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Grupo Adams

Cursos d'informàtica i gestió empresarial, dirigits a treballadors en actiu subvencionats amb fons social
europeu, així com formació ocupacional per a desocupats.
Pl. Marià Benlluire, 5. 46003 València. Tel: 902 333 543
http://www.adams.es

Cambra de
Comerç

Programació de cursos. Escola de Negocis Lluís Vives. Cursos i Seminaris en municipis i comarques.
http://www.camaravalencia.com/va-es/formacion-valencia/pagines/default.aspx?
utm_source=WebGlobal&utm_medium=Menu&utm_campaign=MedicionHome

Altres cursos de Revista online amb oferta formativa no reglada i de capacitació professional entre altres
formació
http://www.qestudio.cat/
Consellería d'Hisenda i Model Econòmic gestiona el programa SAPS, és un servici de formació gratuïta
en línia posat en marxa per la Generalitat Valenciana.La finalitat de SAPS és formar els ciutadans en
conceptes que els siguen d’utilitat. SAPS pretén oferir “càpsules” de coneixement pràctic.
http://www.saps.gva.es/
Educació vial

Parc infantil de tràfic a Gilet. Recurs didàctic complementari de l’ensenyança en aquesta matèria que reb
el xiquet al col·legi.
http://www.parqueinfantildetrafico.com/
Portal de la Direcció General de Tràfic (DGT)
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/
Policies de l’Ajuntament de València
http://www.valencia.es/ayuntamiento/infociudad_accesible.nsf/vListadoCategoriasWeb/
EE706A95E270BA52C125730D0024995A?OpenDocument&bdOrigen=&idapoyo=&nivel=10&lang=2
Institut Universitari d’Investigació en Trànsit i Seguretat Viaria (Universitat de València)
http://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-investigacion-transito-seguridad-vial-INTRAS/ca/institutouniversitario-investigacion-transito-seguridad-vial-1285892783720.html
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Escola
La seua missió és la de contribuir a millorar la salut i qualitat de vida dels ciutadans, la qualitat dels serveis
Valenciana
i programes de salut i la pràctica professional a través de la formació, la investigació i l'assessorament en
d’Estudis per a la salut a professionals, gestors i responsables polítics de la Conselleria de Sanitat (cursos entre d’altres de
Salut
conductor-camiller d’ambulàncies).
http://www.eves.san.gva.es/web/guest/home
Més informació en quant a la qualificació professional per al transport sanitari.
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/sanidad.html
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?
codEspecialidad=SANT0208
http://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/formacion/cursos/buscador_cursos.html

Formació per a
persones
emprenedores

NORMATIVA

Plataforma de la Generalitat Valenciana adreçada a les persones que vulguen emprendre.
http://www.emprendedores.gva.es/va/cursos-formacion

Resolució de 14 de juny de 2017, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica el VIII
Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7707

Página 8 de 8

