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Departament d’Educació 
Avaluació i acreditació de competències curs  2019 - 2020 
 
Aquest curs acadèmic 2019-2020  es porta a terme en diversos Instituts que depenen del 
Departament d’Educació  un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals 
per atendre 722 persones.  
 
S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits 
d’experiència professional en algun d’aquests vuit àmbits: 
 
• Biocides; S’adreça a persones treballadores que preparen,  transporten i apliquen els mitjans i 

productes destinats al control d'organismes nocius (nivell 2) i són responsables en la  gestió dels 
processos de control d'organismes nocius (nivell 3). 

• Emergències sanitàries; S’adreça a persones treballadores que fan l’atenció sanitària inicial i el 
recolzament emocional i social a múltiples víctimes, preparen i executen els plans d'emergència i 
traslladen al pacient al centre sanitari útil, prestant atenció bàsica sanitària, psicològica i social en 
l'entorn prehospitalari i hospitalari, mantenint preventivament el vehicle sanitari i controlant-ne 
la dotació de material. 

• Treball de neteja; S’adreça a persones treballadores que fan les tasques de neteja i manteniment 
de superfícies i mobiliari en edificis i locals,  les tasques de neteja de superfícies i mobiliari, 
d'elaboració d'aliments, de rentat i planxat, cosit bàsic manual i preparació de llits en habitatges, 
i/o la neteja i posada al punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes, així com rentar, 
planxar i arranjar la roba de l’establiment d’allotjament i del usuaris. 

• Condicionament físic i ioga: S’adreça a persones treballadores que fan la programació, direcció i 
dinamització d'activitats de condicionament físic des de la promoció de la salut i el benestar, amb 
ús d'exercicis i tècniques coreogràfiques, elements propis d'una sala d'entrenament polivalent, 
d'activitats de fitnes en entorn aquàtic i aplicació de protocols d'hidrocinèsia o tècniques de ioga. 

• Dependència i teleassistència: S’adreça a persones treballadores que fan l’tenció a persones 
dependents en l'àmbit sociosanitari, en el seu domicili o mitjançant teleassistència, per mantenir 
i millorar-ne la l'autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn. 

• Salvament i socorrisme: S’adreça a persones treballadores que actuen en la prevenció 
d'accidents i vigilància en entorn aquàtic, a piscines, instal·lacions aquàtiques i en el medi 
natural, aigües interiors o a la costa. 

• Acció social: S’adreça a persones treballadores que gestionen i actuen en intervencions de 
promoció d’igualtat de tracte i d’oportunitats i dinamitzar l’àmbit comunitari, aplicant estratègies 
per a la prevenció de situacions de desigualtat o per a la resolució de conflictes entre persones,  
per afavorir la participació ciutadana en la comunitat. 

• Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web: S’adreça a persones treballadores que 
actuen sobre sistemes microinformàtics, sobre el maquinari i el programari, assegurant la 
qualitat del funcionament i utilització, recolzant l’usuari en el maneig. També a aquelles que 
crein pàgines web que integrin diferents elements, amb llenguatges i editors apropiats i fer-ne la 
publicació al servidor corresponent. 
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Places 

Avaluació i acreditació 

2019-2020 

Institut Cal·lípolis 

  

  94         94 

Institut de Nàutica de Barcelona 
    

      110     110 

Institut d'Horticultura i Jardineria 110               110 

Institut Escola del Treball   110             110 

Institut Mare de Déu de la Mercè               110 110 

Institut Salvador Seguí 
    

32   22   40   94 

Institut Vallvera 

 
  

10   74   10   94 

Total Places Àmbit 110 110 42 94 96 110 50 110 722 

 
Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències 
professionals: http://acreditat.gencat.cat 
 
Preinscripció 
Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es 
convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment. 
 
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció (5 al 
19 de setembre).  
 
Les persones disposen dels del 5 de setembre fins el  25 de setembre per presentar la documentació 
justificativa dels requisits d’accés al centre demanat en primera opció. Aquesta documentació pot 
presentar-se presencialment o mitjançant el correu electrònic que s’indica a la pàgina, un cop 
escanejada. La documentació original per fer-ne la verificació s’ha de presentar el primer cop que es 
vagi a l’institut. En qualsevol altre cas, quedaran excloses del procediment. 
 
Criteris d’ordenació: 
Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada, per àmbits, seguint els blocs i subblocs de 
prioritat següents: 
Bloc 1. Persones que hagin acreditat, almenys, una unitat de competència, per la participació en 
convocatòries anteriors del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals 
adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació a Catalunya.  

http://acreditat.gencat.cat/
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Bloc 2. Persones que estiguin domiciliades a Catalunya, o que treballin a Catalunya. 
Aquest bloc de prioritat s'ordena, successivament, en dos subblocs: 

Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen 
(assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre més gran de dies, 
justificada mitjançant l'Informe de Vida Laboral o informe de la mutualitat corresponent. 
Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques 
relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades pel nombre més gran de dies, 
justificat mitjançant certificat de l'organització on hagi prestat l'assistència. 

Bloc 3. Persones domiciliades a Catalunya que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit 
al què es preinscriuen. Aquestes s'ordenen de manera decreixent pel major nombre d'hores de 
formació no formal, justificades mitjançant els certificats corresponents. 
Bloc 4. Persones que no estiguin domiciliades ni treballin a Catalunya. 
Aquest bloc de prioritat s'ordena, successivament, en dos subblocs: 

Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen 
(assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre més gran de dies, 
justificada mitjançant l'Informe de Vida Laboral o informe de la mutualitat corresponent. 
Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques 
relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades pel nombre més gran de dies, 
justificat mitjançant certificat de l'organització on hagi prestat l'assistència. 

Bloc 5. Persones domiciliades fora de Catalunya que justifiquin formació no formal relacionada amb 
l’àmbit al qual es preinscriuen. Aquestes s'ordenen de manera decreixent pel nombre més gran 
d'hores de formació no formal, justificades mitjançant els certificats corresponents. 
Bloc 6. Persones majors de 25 anys que, tot i tenir els requisits d'experiència laboral i formativa, no 
els poden justificar mitjançant la documentació prevista a la base 6.2. 
 
En cas d'empat en un bloc o en un subbloc, les persones candidates s'ordenen de manera decreixent 
de més a menys edat, d'acord amb la data de naixement. 
 
Als efectes de l’ordenació d’aquest apartat, es computen els dies treballats i les hores de formació no 
formal cursades fins al 31 d’agost de 2019. El centre verificarà que la persona disposa dels requisits 
per participar abans d’admetre-la al procediment.  
 
Terminis: 
• Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19  de setembre de 2019 

• Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés al centre escollit en primera opció: 
del 5 al 25 de setembre de 2019: Cal lliurar el model “Presentació de la documentació 
justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les 
competències professionals” i la documentació que l’acompanya. 

• Publicació del resultat de la preinscripció: El 2 d’octubre al web de cada centre.  

En l’àmbit de microinformàtica i confecció de pàgines web, les persones seran ateses, dins de les 
possibilitats dels centres, en un institut proper al domicili indicat a la sol·licitud. Als resultats 
definitius per aquest àmbit s’inclourà l’institut on faran l’assessorament i l’avaluació. 

 



 

 
 

4/4 

Requisits de participació. 

Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 28 de febrer de 2019, els 
requisits següents:  

1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents: 
- certificat de registre de ciutadania comunitària, 
- targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, 
- autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, 
- sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, 
reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària. 

2. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o  20 anys per a les unitats de 
competència de nivell 2 i 3  

3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o 
becari) o haver fet formació, en relació amb les competències professionals que es volen 
acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 28 de febrer de 
2019) tenir: 

• Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 
1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació. 

• Per unitats de competència de nivell 2 i 3,  3 anys d'experiència laboral amb un 
mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de 
formació. 

 


