
Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides 
a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB)

PREGUNTES FREQÜENTS

1. Què és el REFOIB?
És un registre públic gestionat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el 
qual figuren inscrites les persones formadores que han acreditat que compleixen els 
requisits per impartir un o més mòduls formatius d’accions formatives que condueixen 
a certificats de professionalitat.

2. Quin decret regula el REFOIB ?
El decret de creació del registre és el Decret 18/2019, de 15 de març,  pel qual es crea i 
regula el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives 
dirigides a l’obtenció de certificats de professionalitat.

3. Per què serveix inscriure’s en el REFOIB?
Garanteix que les persones formadores compleixen els requisits que estableix la 
normativa vigent de certificats de professionalitat.
El REFOIB és una eina que poden utilitzar les entitats de formació en la recerca de 
persones formadores i facilita la gestió de la formació als centres acreditats. 

4. És obligatòria la inscripció en el REFOIB per impartir mòduls formatius d’un 
certificat de professionalitat?

No, actualment la inscripció en el REFOIB té caràcter voluntari. No obstant això, s’ha de 
tenir en compte que en futures convocatòries d’iniciatives de formació del SOIB  es 
podrà establir l’obligatorietat de la inscripció. A més,  és recomanable que  les persones
formadores que vulguin impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de 
professionalitat s’inscriguin en el Registre, ja que té caràcter públic i qualsevol entitat 
de formació que necessiti persones formadores hi tindrà accés.

5. Com puc sol·licitar la inscripció en el REFOIB?
La sol·licitud d’inscripció al registre de persones formadores s’ha de fer de manera 
telemàtica amb DNI electrònic o certificat digital vàlid, a través del formulari inclòs al 
web del SOIB a l’enllaç 

https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&modelo=TF0084SIRF&version=3
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Totes les sol·licituds s’han de fer únicament en format electrònic. El termini per 
presentar la sol·licitud està obert tot l’any.
Per qualsevol consulta relacionada amb la inscripció es pot contactar amb el Servei de 
Planificació, Acreditacions i Certificats de Professionalitat  del SOIB al número de 
telèfon  971 78.48.00 .
Per consultes de caràcter tècnic s’ha de telefonar al 012.

6. Què conté el REFOIB?
El registre conté les dades relatives als mòduls formatius dels quals s’ha comprovat que
la persona formadora compleix els requisits que estableix la normativa.
En cap cas, ni les entitats ni les persones formadores tindran accés a les dades 
personals o de contacte de les persones formadores (no seran visibles). 

7. Com puc consultar els mòduls formatius dels certificats de professionalitat i els 
requisits per a cada mòdul?

Podeu consultar els requisits específics establerts per a cada un dels mòduls formatius 
que conformen els certificats de professionalitat a l’enllaç següent: 
https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions41
O bé:  
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/
BusquedaEspecialidades.do

Heu de triar (elegint família professional, certificat de professionalitat i pitjar en la 
columna de “Fitxa”).

8. Quins són els requisits necessaris per impartir els mòduls dels certificats de 
professionalitat?

Per impartir els mòduls formatius dels certificats de professionalitat és necessari 
complir els requisits següents:

 Titulació i/o experiència professional 
 Experiència professional relacionada amb el mòdul formatiu
 Competència docent
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La competència docent és un requisit vàlid per a tots els mòduls formatius dels 
certificats de professionalitat. La titulació i l’experiència professional es relaciona amb 
cada mòdul formatiu.

9. Com puc  acreditar el compliment dels requisits per impartir mòduls del 
certificats de professionalitat?

Aportant, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa que s’indica en les 
preguntes següents.
Així mateix, el SOIB pot comprovar i verificar les dades declarades a les quals tengui 
accés (prèvia autorització inclosa amb la sol·licitud).

10. Com puc saber si tinc la competència docent i acreditar-la? 
Per acreditar la competència docent es necessita:
 El certificat de professionalitat de formador/a ocupacional o el certificat de 

professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació.
 Titulacions o experiència docent que eximeixen de tenir aquests certificats de 

professionalitat, que es poden acreditar de la manera següent:

 Una titulació universitària oficial de llicenciatura en Pedagogia, Psicopedagogia 
o Magisteri, de grau en l'àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o de postgrau 
en aquests mateixos àmbits.

 Una titulació universitària oficial distinta de les indicades en l'apartat anterior, 
més el Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP) o Certificat de Qualificació 
Pedagògica o títol professional d'Especialització Didàctica (TED).

 El títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica per 
exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, batxillerat, formació 
professional i ensenyament d'idiomes, o bé l'acreditació de la formació 
pedagògica i didàctica exigida a les persones que, per raons derivades de la seva
titulació, no puguin accedir als estudis de màster.

 Formació en metodologia didàctica de formació professional per adults 
equivalent al certificat de professionalitat de formador ocupacional o del 
certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a 
l’ocupació, sempre que la formació esmentada s’hagi cursat abans de l 31 de 
desembre de 2013. (Disposició transitòria única del RD 189/2013)

 Experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els darrers 10 anys, en 
modalitat presencial, en formació professional per a l'ocupació o formació 
professional del sistema educatiu. 
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S’admet l’experiència docent en l’àmbit universitari i en formació conduent a 
l’obtenció de targetes, carnets i habilitacions professionals que expedeixen els 
òrgans públics o privats competents.
Aquesta experiència s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’organització on 
hagi prestat el servei. En aquesta han de constar les activitats i funcions de 
docència realitzades, els cursos o accions formatives concrets, l’any o anys en què 
s’han impartit i el nombre total d’hores dedicades.

11.  Com puc saber si tinc la titulació acadèmica  necessària i acreditar-la? 
La persona sol·licitant ha d'acreditar la titulació acadèmica i/o l'acreditació de la 
qualificació professional exigida per a cada mòdul que sol·liciti, d'acord amb els 
programes formatius de cada certificat de professionalitat, que es poden consultar 
en l’enllaç següent:

http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/
certificados_de_profesionalidad/familias_profesionales.html

En el cas de títols que s’hagin expedit per un organisme estranger,se n’ha 
d’acreditar la credencial d’homologació per l’Estat espanyol.

12.  Com s’acredita l’experiència professional? 
S’exigeix experiència professional en el camp de les competències relacionades 
amb cada mòdul formatiu que sol·liciti d’acord amb els programes formatius de 
cada certificat de professionalitat. 
Per acreditar 1 any d’experiència professional, es requereix haver treballat durant 
un període de 365 dies en jornada parcial o completa. No s’exigeix que els 365 dies 
siguin consecutius.
Per acreditar 1 any d’experiència professional en l’àmbit de la docència es 
requereix haver treballat un mínim de 1040 hores.

En el cas de treballar o haver treballat per compte d’altri: 
 S’ha d’autoritzar el Servei d'Ocupació (inclosa en la sol·licitud) per consultar, en 

la vida laboral, l'experiència professional relacionada amb les competències 
dels mòduls (empreses, categoria laboral, períodes de contractació). 

 En el cas que l’activitat laboral s’hagi dut a terme fora del Règim General de la 
Seguretat Social, s’ha de presentar el certificat de l’Institut Social de la Marina o 
de la mutualitat corresponent, en què constin les empreses, categoria laboral, 
períodes de contractació.
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S’han de presentar els certificats d’empresa en què constin les funcions fetes, en 
format digital verificable electrònicament o en còpies simples amb declaració 
jurada de la seva autenticitat segons model  que figura en l’enllaç següent
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3635565

En cas de treballar o haver treballat per compte propi:
 S’ha d’autoritzar el Servei d'Ocupació (inclosa en la sol·licitud) perquè comprovi, 

en la seva vida laboral, l'experiència professional relacionada amb les 
competències dels mòduls (règim corresponent, activitat, interval de temps).

 En el cas que l’activitat laboral s’hagi fet fora del Règim General de la Seguretat 
Social, s’ha de presentar el certificat de l’Institut Social de la Marina o de la 
mutualitat corresponent.

 S’ha de presentar la memòria amb descripció de les activitats desenvolupades, 
segons model que s’adjunta en l’enllaç següent 
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3635565

En cas de treballar o haver treballat com a voluntaris o becaris:
 S’ha de presentar una certificació de l’organització o empresa on hagi prestat 

l’assistència. En aquesta han de constar les activitats i funcions fetes, l’any en 
què s’han fet i el nombre total d’hores dedicades segons el model que s’adjunta 
en l’enllaç següent 

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3635565

13. Com s’acredita la formació o l’experiència en la modalitat de teleformació?
En el cas de sol·licitar la inscripció en el Registre per a la impartició en la modalitat 
de teleformació, la persona sol·licitant, a més d’acreditar els requisits de 
competència docent, titulació i experiència professional, ha d'acreditar un dels 
requisits següents:

 Que té almenys 60 hores d'experiència d'impartició en aquesta modalitat o en la 
utilització de tecnologies d’ informació i comunicació.

Aquestes 60 hores d’experiència s’han d’acreditar mitjançant una certificació de 
l’organització o empresa on hagi prestat el servei. En aquesta han de constar les 
activitats i funcions desenvolupades, l’any en què s’han dut a terme i el nombre 
total d’hores dedicades, segons el model que s’adjunta en l’enllaç següent
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https://www.caib.es/seucaib/es/200/persones/tramites/tramite/3635565/

 Que té almenys 30 hores de formació en aquesta modalitat o en la utilització de 
tecnologies d’informació i comunicació. Els diplomes, títols o certificats que es 
presentin per acreditar aquesta formació han de contenir el nombre d’hores de 
formació. 

Les 30 hores de formació es consideraran acreditades quan la persona 
formadora presenti, qualsevol dels documents següents:

 El certificat de professionalitat de Docència de la formació professional per a 
l’ocupació regulat per RD 1697/2011, de 18 de novembre o l’acreditació 
parcial acumulable corresponent al mòdul formatiu MF 1444_3  Impartició i 
tutorització d’accions formatives per a l’ocupació. 

 Diploma expedit per l’administració laboral competent que certifiqui que s’ha
superat amb avaluació positiva la formació no inferior a 30 hores, associada 
al programa formatiu que sobre aquesta matèria figuri en el Catàleg 
d’Especialitats Formatives.

 Diploma acreditatiu d’haver superat amb avaluació positiva d’accions de 
formació sobre aquesta matèria, de durada no inferior a 30 hores, sempre 
que el programa formatiu que figuri en el diploma de l’acció formativa 
inclogui com a mínim els continguts següents:

 Característiques generals de la teleformació i l’aprenentatge en línia.
 Funcions, habilitats i competències del tutor-formador.
 Mètode, estratègies i eines tutorials. La plataforma de teleformació.
 Programes i eines informàtiques per tutoritzar l’alumnat. Comunicació i 

avaluació en línia. Les xarxes socials com a element de recerca de 
recursos per a l’aprenentatge.

 
14.  Com puc saber si estic inscrit en el Registre?
Un cop presentada la sol·licitud d’inscripció els tècnics del SOIB revisaran la 
sol·licitud i la documentació presentada.

 
Si es verifica que es compleixen els requisits del mòduls formatius dels quals s’ha 
sol·licitat la inscripció, la resolució d’inscripció en el Registre es notificarà a la 
persona sol·licitant mitjançant la plataforma “Notific@”. En la resolució s’indicaran el 
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número d’inscripció en el Registre i els mòduls en els quals s’ha inscrit la persona 
formadora.
A l’enllaç següent pot consultar els mòduls als quals està inscrit:
https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions30

En cas que per verificar el compliment de requisits sigui necessari aportar més 
documentació o aclariments, també es requerirà a la persona sol·licitant que els 
aporti mitjançant la plataforma “Notific@”.
Les persones sol·licitants poden presentar la documentació requerida de forma 
presencial per Registre d’entrada en el SOIB o de forma telemàtica accedint al 
Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat  (REC) a l’enllaç 
següent:  
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

15. Podré consultar les meves dades en el REFOIB?
Sí, si introduïu el número de Registre podreu consultar els mòduls formatius en els 
quals estau inscrits.

16. Es poden modificar les dades del Registre?
Sí, mitjançant el tràmit telemàtic “Modificacions” es podran modificar totes les dades
del Registre (identificatives, àmbit territorial, mòduls, etc.)

17. La inscripció en el Registre té caràcter indefinit?  
No. Les inscripcions tenen validesa mentre es mantinguin vigents les condicions que
estableix la normativa reguladora dels certificats de professionalitat.

El procediment de baixa del Registre es pot iniciar d’ofici per el SOIB com a 
conseqüència del coneixement de modificacions, canvis o verificacions en els 
requisits de les persones formadores o bé a instància de la persona formadora.  

18. Si es té la titulació i l’experiència professional però no la capacitació docent,
on puc fer el curs de docència de la formació professional per a l’ocupació? 

Les accions formatives per obtenir el certificat de professionalitat de docència de la 
formació professional per a l’ocupació, es programen pel SOIB dins les 
convocatòries anuals de subvenció i dins la programació que realitzen els centres 
propis. També es poden fer mitjançant formació no finançada amb fons públics i 
autoritzada pel SOIB.
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El certificat de docència de la formació professional per a l’ocupació pertany a la 
família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.
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