
 

1 
 

Àmbit: Muntatge i manteniment d'instal·lacions 
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: Muntatge i manteniment d'instal·lacions es convoquen 240 places. S’hi poden 
presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal de 
l’àmbit. 
 
S’adreça als diferents instal·ladors en el camp de les instal·lacions de telecomunicacions, instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques o sistemes automatitzats; instal·lacions calorífiques, solars 
tèrmiques i de fluids; instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació; maquinària i equip industrial 
i línies automatitzades de producció. L’acreditació permet l’obtenció de part d’un títol oficial o d’un certificat 
de professionalitat que en alguns casos és el requisit per exercir determinades professions regulades. 
 
Per tal d’incentivar l’acreditació i la qualificació professionals dels treballadors i treballadores, aquestes 
persones podran optar a ser avaluades de les unitats de competència incloses en els títols de formació 
professional inicial corresponents.  
 
Àmbit: Muntatge i manteniment d'instal·lacions Places 
Famílies Professionals dels cicles: Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment 

240 

Cicle codi QP Qualificació professional 

CFGM Instal·lacions 
elèctriques i 

automàtiques 

 EE_2-257_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió* 

EE_2-043_2 Muntatge i manteniment d'infraestructures de 
telecomunicació en edificis* 

EA_2-261_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars 
fotovoltàiques* 

CFGM Instal·lacions 
de producció de 

calor 

EA_2-472_2 Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió 
d'instal·lacions receptores i aparells de gas 

EA_2-190_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 
IM_2-368_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques 

CFGM Tècnic en 
Instal·lacions 

frigorífiques i de 
climatització 

IM_2-369_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i 
ventilació-extracció 

IM_2-040_2 Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques 

CFGM Manteniment 
electromecànic 

IM_2-041_2 Manteniment i muntatge mecànic d’equip industrial 
EE_2-599_2 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització 

industrial* 
FM_2-352_2 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i de maquinària 

industrial 
 
 
Instituts participants de l’àmbit Muntatge i manteniment d'instal·lacions Places 
Institut Pere Martell (Tarragona) (només ofereix les QP marcades amb *) 80 
Institut Rambla Prim (Barcelona) 160 
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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 
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. 

 
 
 
 
 


