R/N: Y0348/Y590

Registre d’entrada
Data:__/__/____
Hora:__:__

Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del
procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals 2017-2018
Dades personals
Nom

Primer cognom

Tipus d’identificació
DNI
NIE
Telèfon

Número del document d’identificació

Segon cognom

Adreça electrònica

Dades de la tramitació de la sol·licitud de preinscripció
Que ja vaig presentar la sol·licitud de preinscripció electrònicament o presencialment.
Que presento ara la sol·licitud de preinscripció presencialment.

Àmbit de participació i institut on s’adreça la documentació justificativa
Escolliu només un àmbit i un dels instituts que l’ofereix.
Activitats físiques i esportives i socorrisme (socorrisme, guia en el medi natural o condicionament físic)
Institut Cal·lípolis (Tarragona)
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Mare de Déu de Barcelona (Barcelona)
Institut Vall d’Hebron (Barcelona)
Muntatge i manteniment d’instal·lacions (instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, de fred i calor o d’equipament industrial)
Institut Pere Martell (Tarragona)
Institut Rambla Prim (Barcelona)
Dependència (dependència i teleassistència)
Institut Antoni Pous i Argila (Manlleu)
Institut Gallecs (Mollet del Vallès)
Institut Montilivi (Girona)
Institut Ronda (Lleida)
Institut Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat)
Administració i gestió
Institut Escola del Treball (Barcelona)
Institut Gallecs (Mollet del Vallès)
Institut La Guineueta (Barcelona)
Institut Vall d’Hebron (Barcelona)

Declaro (cal marcar les dues caselles)
Que reuneixo els requisits establerts per l’article 11 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol (BOE de 25.8.2009), pel qual
s’estableix el procediment i els requisits per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides mitjançant
l’experiència laboral o per vies no formals de formació, atès que:
- tinc la nacionalitat espanyola, o el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió
Europea o soc titular d’una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes que estableix la
normativa espanyola d’estrangeria i immigració;
- tinc 20 anys d’edat complerts a la fi del termini de preinscripció;
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- he treballat 3 anys o més amb un mínim de 2.000 hores amb experiència laboral i/o voluntariat o he cursat 300 hores de formació no
formal, en total en els últims 10 anys relacionats amb les competències que vull acreditar.
Que són certes totes les dades indicades en aquest formulari i que la documentació que s’adjunta és autèntica.
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Documentació justificativa que es presenta
Original i fotocòpia del DNI/NIE.
Resguard del formulari de preinscripció electrònica o presencial (només quan s’hagi presentat la sol·licitud de preinscripció amb
anterioritat)

Original i fotocòpia de la documentació següent: (heu d’aportar com a mínim la documentació d’un dels apartats enumerats, el qual heu de
marcar)

1. Per a treballadors assalariats
Cal presentar el document següent:
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la
mutualitat on s’estigui afiliat, on consti l'empresa, grup de cotització i el període de contractació.
També cal presentar un dels documents següents:
Certificat de l’empresa on s’hagi adquirit l’experiència laboral relacionada amb la competència que cal acreditar, en què consti
específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en que s’ha
fet activitat.
Contracte de treball si s’especifica la categoria laboral i aquesta té a veure amb les tasques de la competència que es vol
acreditar.
2. Per a cuidadors no professionals
Cal presentar els documents següents:
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la
mutualitat on s’estigui afiliat, on consti l'empresa, grup de cotització i el període de contractació.
- Document de reconeixement emès per l’administració competent com a cuidador/a no professional.
3. Per a treballadors autònoms
Cal presentar els documents següents:
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (informe de vida laboral) o de l'Institut Social de la Marina dels períodes
d’alta de la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
- Descripció de l’activitat desenvolupada i període de temps en què s’ha portat a terme.
Espai reservat al centre
Dies d’alta de l’informe de vida laboral: __________________________
Dies treballats en les competències de l’àmbit què participa (com a mínim 2.000 hores o 250 dies treballats amb contracte o com a
cuidador no professional/autònom): __________________________
4. Per a treballadors voluntaris o becaris
Cal presentar la documentació següent:
- Certificat/s de l’organització o organitzacions on consti que s’ha treballat com a voluntari/ària o becari/ària en qualsevol sector.
Entre aquests documents cal presentar el/s certificat/s de l’organització o organitzacions on s'hagi prestat l'assistència, en què
s’especifiquin les activitats i funcions que s’han portat a terme, l'any i el nombre total d'hores que s’hi ha dedicat.
Espai reservat al centre
Dies treballats com voluntari/ària o becari/ària en qualsevol sector: __________________
Dies treballats en les competències de l’àmbit en què participa (com a mínim 2.000 hores o 250 dies treballats com a voluntari/becari):__________
5. Per a sol·licitants que hagin cursat formació no formal
Cal presentar la documentació següent:
- Certificat/s i/o diploma/es de formació no formal, on constin les hores de formació, continguts, i la data de realització.
Espai reservat al centre
Hores de formació no formal rebuda en les competències de l’àmbit que participa (com a mínim 300 hores): ______________________
6. No puc justificar els requisits d’experiència laboral i formativa amb la documentació que es demana en la convocatòria, tot i que
reuneixo els requisits. Com que tinc més de 25 anys, presento altres proves admeses en dret (acta notarial o declaració jurada) de
la meva experiència laboral i/o formació, les quals detallo a continuació: (especifiqueu-los):

Espai reservat al centre

Espai reservat a l’assessor/a
Data de la valoració
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Signatura de l’assessor/a
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Comunicació electrònica
Dono la meva conformitat a rebre comunicacions electròniques.

Lloc i data
Signatura de la persona interessada
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D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de la sol·licitud s’incorporen al fitxer
“Proves d’acreditació de competències”, del qual és responsable la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226 - 08021
Barcelona).
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