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Àmbit: Dependència  
Departament d’Ensenyament  
Avaluació i acreditació de competències 2017-2018 
 
Durant el curs 2017-2018 es porta a terme en dotze Instituts que depenen del Departament d’Ensenyament 
un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 1.810 persones. 
 
Pel que fa a l’Àmbit: Dependència es convoquen 530 places. S’hi poden presentar les persones que 
disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria. 
 
S’adreça a personal que treballada en  l’atenció a les persones en situació de dependència tant en domicili 
com en institucions socials o mitjançant teleassistència. Disposar d’aquesta acreditació permet l’obtenció 
de part del títol oficial o bé d’un certificat de professionalitat amb valor en el món laboral. 
 
Per tal d’incentivar l’acreditació i la qualificació professionals dels treballadors i treballadores, aquestes 
persones podran optar a ser avaluades de totes les unitats de competència incloses en els títols de 
formació professional inicial corresponents.  
 

Àmbit: Dependència   Places 

Família Professional del cicle: Serveis socioculturals i a la comunitat 

530 

Cicle 
formatiu 

codi QP Qualificació professional 

CFGM 
Atenció a 

persones en 
situació de 

dependència 

SC_2-089_2  Atenció sociosanitària a persones en el domicili 

SC_2-320_2  Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials 

SC_2-443_2 Gestió de trucades de teleassistència 

 
 

Instituts participants de l’àmbit Activitats físiques i esportives i Socorrisme Places 

Institut Gallecs (Mollet del Vallès) 80 

Institut Montilivi (Girona) 80 

Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu) 160 

Institut Ronda (Lleida) 160 

Institut Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) 50 

 

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 de presentar a un dels instituts que l’ofereix la 
Sol·licitud de preinscripció, i el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de 

http://insgallecs.cat/
https://www.institutmontilivi.cat/
http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/
http://www.iesronda.org/
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http://acreditat.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/4243_Acreditat.html?category=742b7874-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
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participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” amb la 
documentació que l’acompanya.  
 
També poden presentar una Sol·licitud electrònica genèrica i posteriorment lliurar a l’institut escollit 
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.  
 
Disposen de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que registren la sol·licitud de preinscripció. En 
cas contrari, quedaran excloses del procediment. 
 
La preinscripció es fa per un únic àmbit i un únic institut, i l’assignació de places es farà per rigorós 
ordre entrada, prenent com a referència la data i hora del registre. En cas d’empat, s’ordenaran 
primer en funció dels dies treballats, i en segon lloc per ordre de major a menor edat. El centre 
verificarà que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.  
 
Terminis: 

 Presentar la Sol·licitud de preinscripció: fins al 15 de desembre de 2017 
 Presentar 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:  Es disposa de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que es 
registra la sol·licitud de preinscripció  

 Comunicació del resultat de la preinscripció: quinze dies després de la presentació de la 
sol·licitud de preinscripció. 

 
Requisits de participació. 
Per participar en l'avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir 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. 

2. Tenir 20 anys complerts en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció. 
3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet 

formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.  
Cal tenir en els últims 10 anys:  

1. 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o  
2. Almenys 300 hores de formació. 
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