
 

 

 

 

 

 

Criteris d’ordenació de les sol·licituds 
 

L’ordenació de les pre-inscripcions es fa conforme al punt 7.3 de la Resolució de la convocatòria. 
 

� En cas d'empat en un bloc o en un subbloc: les sol·licituds s'ordenen per edat de manera decreixent. 
 

� S'admet els dies treballats i les hores de formació no-formal fets fins al 3 de gener de 2020 
 

 

1r: Tens 1 o més UC acreditades 
 

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. 

 

 

2n: Vius o treballes A CATALUNYA 
 

Bloc 2. Persones domiciliades a Catalunya, o que treballin a Catalunya. El bloc s'ordena, en 3 subblocs: 
 

• Primer: Dies treballats  

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: Dies treball voluntari o becaris/es  

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: Hores de formació no formal  

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. 

 

 

3r: Vius i treballes FORA DE CATALUNYA 
 

Bloc 3. Persones ni domiciliades a Catalunya, ni que treballin a Catalunya. El bloc s'ordena, en 3 subblocs: 
 

• Primer: Dies treballats  

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: Dies treball voluntari o becaris/es  

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: Hores de formació no formal  

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. 

 

 

4t: Majors de 25 anys que no poden justificar documentalment 
 

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 de la Resolució de la convocatòria. 


