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o de vies no formals de formació
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Avaluació i acreditació de competències 

professionals adquirides a través de l’experiència 

laboral o de vies no formals de formació dels 

àmbits convocats.  

Finalitat de la convocatòria  
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S’acreditaran aquelles Unitats de Competència 

(UC) de la/les Qualificació/ns Professional/s 

(QP) que hagin estat avaluades positivament, fet 

que permetrà obtenir una certificació acumulable per 

a l’obtenció, segons correspongui, d’un Certificat de 

professionalitat, o d’un Títol de formació professional 

o d’ambdós.

Acreditació de competències 1.1 
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Acreditació de competències 1.3 

UC acreditades 
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Acreditació de competències 1.2 

• Àmbit

• Qualificació Professional (QP)

UC_2-1016-11_2 UC_2-1016-11_2 

Dependència

QP1. Atenció sociosanitària a persones en el domicili

QP2. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

UC_2-1017-11_2 UC_2-1017-11_2 UC_2-1018-11_2 UC_2-1018-11_2 UC_2-1019-11_2 UC_2-1019-11_2 

UC_2-0249-11_2 UC_2-0249-11_2 UC_2-0251-11_2 UC_2-0251-11_2 UC_2-0250-11_2 UC_2-0250-11_2 
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1. En el cas d’experiència laboral.

Justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores (250 

dies a jornada complerta) treballades en total, en els últims 

10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. 

1. En el cas de la formació.

Justificar almenys 300 hores, en els últims 10 anys 

transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. 

Requisits de participació en el procediment 
(laboral o formatius) 
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Veure el full adjunt. 

Requeriments del personal auxiliar d’atenció a 
la dependència a Catalunya. 
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1. Sessió informativa en el centre assignat

2.Fase d’assessorament

3. Fase d’avaluació

4. Fase d’acreditació

Aquest procediment suposa, en general, que la persona interessada realitzi 

aproximadament 6 sessions presencials al centre. 

Fases del procediment 
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Fases del procediment d’avaluació i acreditació de 
competències professionals 

COMISSIÓ 
AVALUADORA 

Sessió informativa obligatòria en el centre assignat 

Inscripció: Pagament preu públic Fase Assessorament (26€) 

Fase 
d’assessorament 

Sessió/ns assessorament (3 sessions). 

Informe orientatiu  
Proposta Unitat/s de Competència/es susceptibles 

d’acreditar. 

Inscripció: Pagament preu públic Fase Avaluació segons UC (13€ per UC) 

Fase d’avaluació 
i acreditació 
(2 sessions) 

Avaluació evidències indirectes: dictamen 
vinculant sobre la documentació aportada. 

Avaluació evidències directes: Prova/es 
d’Avaluació. 

Acta final d’avaluació 
Certificació de les UC avaluades positivament. 

ICQP Fase de registre 
Expedició i Registre  

Unitat/s de Competència/es certificades. 
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Calendari 

A cada participant se’l convocarà a unes 5 sessions després 

de la sessió informativa: 

● Fase d’assessorament (3 sessions)

● Fase d’avaluació (1 sessió)

● Fase d’acreditació (1 sessió)
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Cal lliurar a Secretaria del centre durant el període d'inscripció: 

□ La Sol·licitud d’Inscripció

□ El justificant de pagament, i/o d’exempció i bonificacions.

□ La documentació Complementària, si s’escau.

Sol·licitud d’Inscripció i Documentació 
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Imports i bonificacions per fer efectius abans d’iniciar la Fase 
d’Assessorament. 

a) Import ordinari: 26,00€

a) Import amb bonificació del 50%: 13,00 €.

a) Exempcions: no han d’ingressar cap import.

Acreditació de les bonificacions i exempcions 

La persona interessada en que se li apliqui una bonificació o exempció ha de presentar 
la documentació acreditativa, dins del termini previst per la comissió avaluadora. 

Si no es presenta la documentació acreditativa caldrà ingressar l’import ordinari. 

Cal ingressar l’import total al següent compte corrent:ES5401828328500200146873 

Inscripció i pagament I 
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Bonificacions (13€): 

● Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria 
general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una 
bonificació del 50% del preu públic. 

● Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació 
(atur) tenen una bonificació del 50% del preu públic. 

 

Exempcions (Gratuït): 

● Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%. 

● Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria 
especial. 

● Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els 
seus fills. 

● Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat. 

● Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no 
perceben cap prestació econòmica. 

● Les persones que hagin fet la fase d’assessorament en convocatòries 
anteriors 

     ORDRE ENS/313/2011, de 9 de novembre de preus públics 

Inscripció i pagament II  

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6011/11300013.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6011/11300013.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6011/11300013.pdf


http://acreditat.gencat.cat 

http://www.vidalibarraquer.net/ 

http://acreditat.gencat.cat/

