
RESOLUCIÓ PRE/1957/2019, d'11 de juliol, per la qual s'obre convocatòria del procediment 
d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de 
l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2019-2020 en centres que 
depenen del Departament d'Educació. 
 

7.3 Criteris d'ordenació 

a) 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. 
 
 
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. 
 
 
b) 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. 
 
c) Als efectes de l'ordenació d'aquest apartat, es computen els dies treballats i les hores de 
formació no formal cursades fins al 12 de juliol de 2019. 


