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Departament d’Educació 
Avaluació i acreditació de competències 2019 - Primera convocatòria 

 

Aquest any 2019  es porta a terme en tres Instituts que depenen del Departament d’Educació  un 

nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 300 persones.  

 

Per tal d’incentivar l’acreditació i la qualificació professionals dels treballadors i treballadores dels 

àmbits que es convoquen, aquestes persones podran optar a ser avaluades de totes les unitats de 

competència incloses en els títols d’ensenyaments professionals corresponents.  

 

S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits 

d’experiència professional en algun d’aquests tres àmbits: 

 

• Condicionament físic i ioga; s’adreça a professionals de l’esport que vulguin obtenir una 

acreditació oficial per regularitzar la seva situació laboral i/o finalitzar una titulació oficial. Podran 

presentar-se les persones que tinguin experiència en la programació, direcció i dinamització 

d’activitats de condicionament físic. 

• Dependència i teleassistència; 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. 

 

Departament d’Educació 
Avaluació i acreditació 

2019 primera convocatòria 

Dependència i 
teleassistència 

Condicionament 
físic i Ioga 

Places 

Institut La Serreta (Rubí) 100  100 

Institut Júlia Minguell (Badalona)  100 100 

Institut Rocagrossa (Lloret de mar)  100 100 

Total Places Àmbit 100 200 300 

 
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 d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció (26 

de febrer al 12 de març).  

 

Un cop acabat el període de preinscripció, el dia 15 de març es publica el centre on la persona està 

preinscrita. La persona disposa dels dies 15  fins el  22 de març, per presentar presencialment al 

centre la documentació que justifica els requisits de participació. En cas contrari, quedaran excloses 

del procediment. 

 

Les persones preinscrites en la convocatòria publicada en la Resolució ENS/205/2018, de 3 d’agost 

(DOGC 7697 de 31.8.2018) i que van quedar en llista d’espera o excloses per manca de vacant, 
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tindran prioritat d’admissió en el procediment. Aquesta prioritat només s’aplica a les unitats de 

competència que es convoquen en aquesta resolució. 

La preinscripció es fa per un únic àmbit i l’assignació de places es fa per rigorós ordre entrada, 

prenent com a referència la data i hora del registre. El centre verificarà que la persona disposa dels 

requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.  

 

Terminis: 
• Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 26 de febrer al 12 de març de 2019 

• Publicació de la llista d’aspirants amb el centre on han de presentar la documentació justificativa: 

15 de març  de 2019 

• Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés: del 15 al 22 de març de 2019: Cal 

lliurar 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. 

• Publicació del resultat de la preinscripció: Al web de cada centre. 

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 a 31 de gener de 2019. 

3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet 

formació no formal, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen 

acreditar.  

Cal tenir en els últims 10 anys (transcorreguts abans del 31 de gener de 2019):  

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

2. Almenys 300 hores de formació no formal. 

 


