
Què és l’ACREDITA’T?

És el sistema d’avaluació i reconeixement de les competències adquirides a
través de l’experiència laboral o de cursos realitzats, com, per exemple, la
formació ocupacional i contínua.

Permet comprovar si les competències que has adquirit en la teva activitat
professional corresponen a les que estan definides oficialment en el Catàleg
de qualificacions professionals.

El certificat d’acreditació que es pot obtenir té validesa a tot Espanya.

El seu objectiu és fer efectiu el dret al reconeixement de la qualificació adquirida
per treballadors i treballadores a través
de l’experiència laboral i la formació
ocupacional i contínua.

Com a tal dret el seu exercici és voluntari
i té les garanties que estableix un
procediment regulat per l’Administració

Pots sol·licitar a l’empresa  el Permís
Individual de Formació (PIF)  per a
participar en el procediment
d’acreditació.

Quins sectors es poden acreditar a Catalunya a la
convocatòria ACREDITA’T 2011?

On et pots informar sobre el procediment que s’ha de seguir?
CCOO T’INFORMA I T’ORIENTA:

A les diferents federacions, a les unions territorials, al web http://www.ccoo.cat
al correu infoacreditat@ccoo.cat
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ACREDITACIÓ COMPETÈNCIES
SECTORS PROFESSIONALS
Educació infantil N3

Atenció sociosanitària (residències i
geriàtrics)

Atenció sociosanitària (treballadors/es
familiars)

Cuina i gastronomia

Manteniment de sistemes elèctrics i
electrònics de vehicles
Manteniment del motor i els seus
sistemes auxiliars
Condicionament físic a sales
polivalents N3
Condicionament físic en grup i suport
musical N3
Trasllat sanitari (ambulàncies)

Gestió de serveis per al control
d’organismes nocius N3

Servei per al control de plagues

Muntatge i manteniment de xarxes
d’aigua

Pots rebre tota la informació a les seus de
CCOO (www.ccoo.cat) i a:
Ensenyament
�93 481 28 42
ensenya@ccoo.cat

Sanitat
�93 481 28 45
fsanitat1@ccoo.cat
Ensenyament
�93 481 28 42
ensenya@ccoo.cat

Serveis a la Ciutadania
�93 481 27 65
fsc@ccoo.cat
Fecoht (Comerç, Hostaleria i Turisme)
�93 481 27 49
fecoht1@ccoo.cat
Indústria
�93 481 27 96
industria@ccoo.cat

Serveis a la Ciutadania
�93 481 27 65
fsc@ccoo.cat

Serveis a la Ciutadania
�93 481 27 65
fsc@ccoo.cat
Activitats Diverses
�93 481 27 41
fadivers@ccoo.cat
Serveis a la Ciutadania
�93 481 27 65
fsc@ccoo.cat
Indústria
�93 481 27 96
industria@ccoo.cat
Construcció-Fusta
�93 481 27 93
fconstruccio1@ccoo.cat



Què pots acreditar?

Únicament es poden acreditar les competències existents en el Catàleg
de qualificacions professionals que s’especifiquen a cada convocatòria.

Per la convocatòria 2011 de la Generalitat de Catalunya, les competències
acreditables son les que  consten en el quadre de la contraportada.

Informa’t a CCOO sobre el programa ACREDITA’T i altres alternatives per
demostrar les teves competències professionals o validar la teva formació.

CCOO com a organització sindical més representativa podem sol·licitar la
realització de noves convocatòries específiques.

Quin valor té l’acreditació oficial de competències
professionals?

1. Certifica oficialment les competències que tens.

2. Pot convalidar totalment o parcialment un certificat de professionalitat
expedit per l’Administració laboral.

3. Pot convalidar parcialment un títol de tècnic o de tècnic superior de
formació professional. La convalidació és parcial perquè aquests títols
inclouen formació que no es pot acreditar a través d’aquest procediment.

4. Pots incloure’l en el teu currículum i en el teu perfil professional.

5. Pot millorar la valoració i la classificació del teu lloc de treball.

Qui pot participar en el procediment ACREDITA’T?

És necessari complir els requisits següents:

◗ Tenir nacionalitat espanyola o ser resident comunitari o familiar de
comunitari o resident extracomunitari amb autorització de residència
o de residència i treball.

◗ Per al reconeixement de les competències de nivell 1 s’han de tenir,
almenys, 18 anys, i per a les de nivell 2 i 3, almenys 20 anys.

◗ També cal demostrar un dels requisits següents:

a) Experiència com treballador assalariat o autònom, certificada per
la Tresoreria General de la Seguretat Social de 2 anys per a les
competències de nivell 1, o bé de 3 anys per als nivells 2 i 3.

b) Formació demostrable d’un mínim de 200 o 300 hores (segons el
nivell), realitzada en els últims 10 anys i relacionada amb l’activitat
professional.

◗ Els majors de 25 anys que no puguin demostrar documentalment
l’experiència, s’hi poden inscriure provisionalment. Un cop valorada
la sol·licitud, es comunicarà si ha estat admesa.

◗ Les persones que hagin adquirit competències professionals en
l’àmbit del voluntariat o siguin becàries han de certificar, a través de
l’entitat on hagin col·laborat, la seva prestació professional.

◗ Les persones en situació d’atur han d’aportar una còpia degudament
segellada de la targeta de demandant d’ocupació.

En què consisteix el procediment de l’ACREDITA’T?

1) INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
CCOO t’informa i t’orienta per participar en el procediment Acredita’t

2) ASSESSORAMENT

T’assessoren persones expertes del sector professional, revisen la
documentació que presentes i el teu historial professional i formatiu o dossier
de competències, i emeten un informe. Tu decideixes si vols continuar.

3) AVALUACIÓ

La comissió avaluadora verifica i contrasta la documentació aportada, es
considera l’informe de l’assessor o assessora i poden demanar-te que
demostris la teva competència en proves pràctiques o a partir d’observacions
del teu treball. Elaboren un dictamen final que, en cas que sigui positiu,
adjunten a l’acreditació i et recomanen opcions de formació per completar
la teva carrera professional.

4) ACREDITACIÓ I REGISTRE

Certificació i registre de les competències demostrades.


