Departament d’Educació
Avaluació i acreditació de competències 2020
Es preveu que durant l’any 2020 es porti a terme en diversos Instituts que depenen del Departament
d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 900
persones.
S’hi podran presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits
d’experiència professional i/o de formació no formal en algun d’aquests àmbits:
•

Acció social; S’adreça a treballadors i treballadores que gestionen alternatives per a la resolució de
conflictes entre persones i col·lectius en l'àmbit comunitari i intercultural i/o que detecten, visibilitzen,
acompanyen i donen suport en la intervenció amb agents comunitaris amb col·laboració amb l'equip
d'intervenció, les institucions i agents socials, en l'articulació de processos comunitaris que potenciïn la
participació ciutadana i/o que detecten situacions de desigualtat, visibilitzant-les davant del conjunt de
la societat, treballant en la seva prevenció i en la seva erradicació en col·laboració amb l'equip
d'intervenció, les institucions i els agents socials, i potenciant la participació ciutadana de les dones, així
com l'articulació de processos comunitaris enfocats cap al seu apoderament (nivell 3).

•

Administració; S’adreça a treballadors i treballadores que realitzen la gestió administrativa de les
activitats vinculades a l’administració de recursos humans (nivell 2) i/o que fan la gestió comptable-fiscal
per garantir el manteniment actualitat del sistema d’informació i arxiu de la documentació i la realització
de les gestions administratives dels procediments previstos en el pla global d’auditoria (nivell 3) i/o que
fan la gestió i contractació dels serveis, productes i actius financers necessaris, determinant les
necessitats financeres de l’organització i realització del control pressupostari de tresoreria (nivell 3).

•

Biocides; S’adreça a treballadors i treballadores que preparen, transporten i apliquen els mitjans i
productes destinats al control d'organismes nocius (nivell 2) i/o són responsables en la gestió dels
processos de control d'organismes nocius (nivell 3).

•

Compravenda; Adreçat a treballadors i treballadores que executen les activitats de venda de productes
i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització (nivell 2) i/o que organitzen, realitzen i
controlen les operacions comercials en contacte directe amb els clients o a través de tecnologies
d’informació i comunicació (nivell 3).

•

Dependència i teleassistència; S’adreça al personal treballador d’atenció a les persones en situació de
dependència tant en domicili, institucions socials o mitjançant teleassistència (nivell 2).

•

Guia d’itineraris; S’adreça a treballadors i treballadores que tinguin experiència en el guiatge de persones
per terrenys de baixa muntanya, en bicicleta i/o a cavall en activitats esportives i recreatives en el medi
natural (nivell 2).

•

Higiene bucodental; Adreçat a treballadors i treballadores que promouen la salut bucodental de les
persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d'activitats preventives i assistencials, que
comprenen l'exploració i detecció epidemiològica, i el registre de l'estat de salut/malaltia de les persones
(nivell 3).

•

Hostaleria; S’adreça a treballadors i treballadores que desenvolupen els processos de preelaboració,
preparació, presentació i conservació d'elaboracions culinàries i defineixen ofertes gastronòmiques
senzilles (nivell 2).

•

Instal·lacions elèctriques i automàtiques; S’adreça a treballadors i treballadores que realitzen
operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment de xarxes
elèctriques aèries i subterrànies (nivell 1) i/o que munten, mantenen i reparen les instal·lacions
elèctriques per a baixa tensió (nivell 2) i/o que munten i mantenen instal·lacions de telecomunicació
destinades a la captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i TV terrestre o satèl·lit,
així com l’accés de telefonia, banda ampla i a les xarxes de gestió, control, seguretat i comunicació
interior en edificis o conjunt d’edificacions (nivell 2) i/o que efectuen el muntatge, posada en servei,
operació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques (nivell 2).
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•

Lleure; S’adreça a treballadors i treballadores que organitzen, dinamitzen i avaluen les activitats
d'educació en el lleure dirigides a la infantesa i la joventut, en el marc de la programació general d'una
organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal (nivell 2) i/o que planifiquen,
organitzen, gestionen i avaluen projectes d'educació en el lleure dirigits a la infantesa i la joventut en tots
els seus aspectes, assumint la creació, control i dinamització de l'equip de monitors/es (nivell 3).

•

Magatzems; S’adreça a treballadors i treballadores que realitzen operacions auxiliars de magatzem,
recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues (nivell 1)
i/o que organitzen i controlen les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem (nivell 3).

•

Manteniment electromecànic; Adreçat a treballadors i treballadores que munten i mantenen sistemes
de regulació i control en instal·lacions industrials, aplicant les tècniques i els procediments requerits en
cada cas i/o que munten i posen en marxa béns d'equip i maquinària industrial, a partir de plànols de
muntatge i instruccions tècniques i/o que realitzen el muntatge i instal·lació en planta de maquinària i
equip industrial així com el seu manteniment i reparació, tant de maquinària fixa com de línies de
producció automatitzades (nivell 2).

•

Màrqueting; S’adreça a treballadors i treballadores que defineixen, organitzen i supervisen la
implantació i animació d’espais comercials (nivell 3).

•

Mecanització; S’adreça a treballadors i treballadores que realitzen els processos de mecanització per
arrencada de ferritja, controlen els productes obtinguts i es responsabilitzen del manteniment de primer
nivell de les màquines i equips i/o que realitzen les operacions dels processos de mecanització per
abrasió, electroerosió i procediments especials afins, controlar els productes obtinguts i responsabilitzarse del manteniment de primer nivell de les màquines i equips (nivell 2).

•

Neteja; Adreçat a treballadors i 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 (nivell 1).

•

Perruqueria; S’adreça a treballadors i treballadores que milloren la imatge personal del/la client/a,
aplicant protocols de treballs tècnics de perruqueria per a la cura i l'embelliment del cabell i tècniques
complementàries d'arranjament i rasurat de la barba i el bigoti (nivell 2).

•

Procés químic; Adreçat a treballadors i treballadores que realitzen totes les operacions bàsiques i de
control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, la posada en marxa i la parada de
les màquines, els equips i les instal·lacions en ells compresos (nivell 2).

•

Secretariat i atenció al client; S’adreça a treballadors i treballadores que gestionen les informacions i
comunicacions relacionades amb els responsables i òrgans de la direcció, mantenint l’arxiu de la
secretaria de direcció i assistir a la direcció i/o que assisteixen la gestió de despatxos i oficines
professionals, organitzant i recolzant la gestió administrativa i documental, la comunicació, la preparació
d’expedients i el manteniment de l’arxiu (nivell 3).

•

Taller electromecànic de vehicles; Adreçat a treballadors i treballadores que organitzen, programen i
supervisen l'execució de les operacions de manteniment i la seva logística en l'àrea d'electromecànica
del sector de vehicles, elaborant pressupostos i taxacions, i resolent les contingències que puguin
presentar-se (nivell 3).

•

Turisme; S’adreça als treballadors i treballadores que promocionen i comercialitzen destinacions
turístiques locals, gestionant serveis d'informació turística i participant en la creació, comercialització i
gestió de productes i serveis turístics de l'entorn local (nivell 3).
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Institut
Escola del Treball
(Lleida)
Escola
d’Hosteleria i
Turisme de
Girona
Institut Francesc
Vidal i Barraquer
(Tarragona)
Institut Giola
(Llinars del
Vallès)
Institut Lacetània
(Manresa)
Institut Llobregat
(L’Hospitalet de
Llobregat)
Institut
Milà i Fontanals
(Igualada)
Institut
Mollerussa
Institut Montsià
(Amposta)

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13
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16

17
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19

20

Administració

Biocides

Compravenda

Dependència i Teleassistència

Guia d’itineraris

Higiene bucodental

Hostaleria

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Lleure

Magatzems

Manteniment electromecànic

Màrqueting

Mecanització

Neteja

Perruqueria

Procés químic

Secretariat i atenció al client

Taller electromecànic de vehicles

Turisme

Total

1

Institut Escola
d’Hostaleria i
Turisme de
Cambrils
Institut
Carles Vallbona
(Granollers)
Institut
Lluïsa Cura
(Barcelona)
Institut
Castellarnau
(Sabadell)
Institut
Comte de Rius
(Tarragona)
Institut de l’Ebre
(Tortosa)
Institut de
Terrassa
Institut de Vic

2

Acció social

Departament
d’Educació
Avaluació i
Acreditació

1

20

40

20
20

20

20

20
40

40

40

40
30

40

10

50

50
30

50

20

30

50

20
30

20

30

40

10

40

40

40

40
30

50

20

40

40
40
20

50

50

10

40

20
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Institut
18 Pere Martell
(Tarragona)
Ronda
19 Institut
(Lleida)
Institut
20 Salvador Seguí
(Barcelona)
Institut
21 Torrevicens
(Lleida)
Total
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19

20

Administració

Biocides

Compravenda

Dependència i Teleassistència

Guia d’itineraris

Higiene bucodental

Hostaleria

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Lleure

Magatzems

Manteniment electromecànic

Màrqueting

Mecanització

Neteja

Perruqueria

Procés químic

Secretariat i atenció al client

Taller electromecànic de vehicles

Turisme

30
10

70

40

50

40

40

40
20
30

90

40

30

90

10

60

Total

2

Acció social

Departament
d’Educació
Avaluació i
Acreditació

1

40

20
50

70

40

20

30

20

20

10

70

40

60

80

40 900

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals:
http://acreditat.gencat.cat
Preinscripció:
Caldrà consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals
http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html 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, hauran d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció i lliurar la
documentació justificativa dels requisits d’accés al centre demanat en primera opció, previsiblement des del
4 fins al 12 de febrer. En cas contrari, quedaran excloses del procediment.
Criteris d’ordenació:
Les preinscripcions s'ordenaran, de manera diferenciada per àmbits, seguint els blocs i subblocs de prioritats
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 tres subblocs:
Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen (assalariades o
autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre de dies treballats.
Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques relacionades amb l’àmbit
al qual es preinscriuen, ordenades de manera decreixent pel nombre de dies que s’hagin prestat serveis.
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Tercer: Persones que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit al què es preinscriuen.
S'ordenen de manera decreixent pel nombre d'hores de formació no formal.
Bloc 3. Persones que no estiguin domiciliades ni treballin a Catalunya. Aquest bloc de prioritat s'ordena,
successivament, en tres subblocs:
Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen (assalariades o
autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre de dies treballats.
Segon: Persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques relacionades amb l’àmbit
al qual es preinscriuen, ordenades de manera decreixent pel nombre de dies que s’hagin prestat serveis.
Tercer: Persones que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen.
S'ordenen de manera decreixent pel nombre d'hores de formació no formal.
Bloc 4. 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 sol·licituds s'ordenen per edat de manera decreixent
d'acord amb la data de naixement.
 Als efectes de l’ordenació, es computen els dies treballats i les hores de formació no formal cursades
previsiblement fins al 2 de gener de 2020.
 Es verificarà que els documents justificatius que acompanyen a la sol·licitud telemàtica justifiquen
les dades que s’han al·legat a la sol·licitud. En cas que no es justifiquin la persona aspirant queda
exclosa per manca de justificació.
Terminis:
•

Presentació de la Sol·licitud de preinscripció i documentació justificativa: del 4 al 12 de febrer de 2020

•

Publicació dels resultats provisionals: a partir del 17 de març de 2020
•

Presentació d’al·legacions en relació a l’admissió o l’exclusió a la preinscripció: tres dies hàbils,
a partir del dia següent al de la publicació del resultat provisional de la preinscripció.

•

Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: a partir del 15 d’abril

Requisits de participació:
Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats hauran de complir, a 3 de gener de 2020, 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 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, relacionades amb les competències professionals que es volen
acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 3 de gener de 2020) tenir:
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• 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.
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