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Nova convocatòria d’avaluació i acreditació de 
competències professionals adquirides 
mitjançant l’experiència laboral o vies no formals 
de formació, ACREDITA’T 2015, del 27 de maig al 
10 de juny 
 

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals 

adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació permet 

a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir 

per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació 

professional o totes dues coses. 

Es tracta d’una Convocatòria oberta pel Departament d’Ensenyament i el 

d’Empresa i Ocupació i cofinançada pel Ministerio de Educación Cultura i 

Deporte i el Fons Social Europeu. 

 

CCOO segueix reivindicant un sistema permanent i únic d'acreditació de 
competències que tingui en compte les necessitats de les persones (a l’atur, en 

risc d’exclusió, l’edat, el nivell de qualificació, la proximitat, el temps d'inscripció, 

...), l'acreditació parcial acumulable vinculada a una planificació dels mòduls 

restants per obtenir un títol o un certificat de professionalitat, la relació amb els 

plans de formació d'empreses i sectors i l'habilitació per a persones majors de 55 

anys. 

El 45% de la població activa a Catalunya no té acreditada la seva qualificació 
professional i estem en el 9% de qualificacions intermèdies d'FP molt lluny respecte 

al 33% de mitjana de l'OCDE i de les recomanacions de l’estratègia 2020 de l’Unió 

Europea. 

Com et podem ajudar? 

     Xerrades Informatives a la Fundació Paco Puerto 
    https://fundaciopacopuerto.cat/noticia/convocatoria-acreditat-2015-sessions-informatives/  

     
   Punts d’informació de CCOO de Catalunya - http://ccoo.cat/ : 

            -Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán (93 481 27 67) 
              http://www.ccoo.cat/escolaadults/  

          -Fundació Paco Puerto  (93 481 27 17) 
              https://fundaciopacopuerto.cat/  
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⇒⇒⇒⇒ Previsió de places per àmbits: 

 

Àmbit 
Qualificació Professional objecte de 

convocatòria1 
Places 

previstes 

Dependència  
Atenció a domicili  300 

Atenció en institucions socials  650 

Condicionament físic 
En sala d'entrenament polivalent 60 

En grup amb suport musica 60 

Fitnes aquàtic Fitnes aquàtic i hidrocinèsia  100 

Ioga Instrucció en ioga  50 

Guia en el medi natural 
Itineraris en bicicleta  25 

Itineraris eqüestres 25 

Socorrisme En instal·lacions aquàtiques  340 

Biocides 

Serveis per al control de plagues  65 

Gestió de serveis per al control 

d'organismes nocius 
75 

Trasllat sanitari Trasllat sanitari  300 

Instal·lacions elèctriques 
Muntatge i manteniment 

d’instal·lacions  
70 

Gas 
Muntatge, posada en servei, 

manteniment, inspecció i revisió  
70 

Igualtat 
Promoció per la igualtat efectiva de 

dones i homes  
50 

Gossos d'Assistència Instrucció de gossos d’assistència 10 

 

 

⇒⇒⇒⇒ Sol·licituds: 

Telemàticament a través de la web http://acreditat.gencat.cat, del 27 de maig 
al 10 de juny de 2015.  

                                                           

1  S’inclouen les diferents Unitats de Competència que poden ser acreditades. 
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Les fases del procediment són: assessorament, avaluació i acreditació de la 

competència professional. 

 

⇒⇒⇒⇒ Taxes: 

26 euros per a la fase d'assessorament de l'àmbit professional. 

13 euros per al dret d'avaluació de cada unitat de competència. 

 

 

⇒⇒⇒⇒ Efectes de l’Acreditació: 

L'acreditació d’unitats de competència adquirides per aquest procediment té 

efectes d'acreditació parcial acumulable amb la finalitat, en el seu cas, de 

completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol o certificat.  

Per tant: 

a) L'Administració educativa ha de reconèixer les unitats de competència 

acreditades, que tindran efectes de convalidació dels mòduls professionals de 

cadascun dels títols. 

b) L'Administració laboral ha de reconèixer les unitats de competència 

acreditades, que tindran efectes d'exempció dels mòduls formatius associats a les 

unitats de competència dels certificats de professionalitat. 

 

 

⇒⇒⇒⇒ Requisits de participació: 

� Nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària o la 

targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la UE o ser titular d’una 

autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor. 

 

� Tenir 20 anys complerts en el moment de fer la inscripció. 

 

� Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències 

professionals que es volen acreditar. 

 

� En cas d’experiència laboral, justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 

hores treballades en total en els últims 10 anys. 

 

� En el cas de la formació justificar almenys 300 hores en els últims 10 anys. 
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⇒⇒⇒⇒ Justificació: 

� Experiència laboral:  

 

� Assalariats: Informe de Vida Laboral i contracte o certificat d’empresa. 

 

� Autònoms: Informe de Vida Laboral i descripció de l’activitat 

desenvolupada i interval de temps. 

 

� Voluntaris o becaris: certificat de l’organització on s’hagi prestat 

l’assistència. 

 

� Formació no formal: certificat del centre, empresa o entitat amb la o les 

qualificacions professionals que es vulguin acreditar, on consti el nom de la 

persona, el contingut, les hores i la data de realització. 

 

 

⇒⇒⇒⇒ Registre d’unitats de competència acreditades: 

Les persones que ho vulguin han d’estar prèviament inscrites a l'Oficina de Treball 

de la Generalitat, o servei equivalent d'altres administracions, com a persona 
demandant d'ocupació o com a persona demandant de millora d'ocupació. 

 

 

Maig de 2015  


