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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.

Condicionament físic i ioga

Marc Normatiu:

RESOLUCIÓ PRE/302/2019, de 7 de febrer

Finalitat de la convocatòria
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Què és l’Acreditació de Competències 
Professionals?

 […] procediment que permet reconèixer les
competències adquirides a través de l’experiència 
laboral.

 […] permet obtenir una certificació oficial 
convalidant  part dels coneixements i habilitats que s’han 
adquirit a partir  de l’experiència professional i la 
formació no formal.

Experiènc
ia  laboral

Procés  
Acreditac
ió

Certificac
ió
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Acreditació de competències
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.

Certificat de Profesionalitat

Qualificació Professional

Unitats de Competencia
Titol FP

CP…  
CP…
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Acreditació de competències

UC acreditades



Acreditació de competències

•Àmbit
Condicionament físic i ioga

•Qualificacions Professionals (QP)
AE_2-097_3 . Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent 
(SEP)
Unitats de 
competència

nivel
l

UC_2-0274-11_3
Programar les activitats pròpies d'una sala  
d'entrenament polivalent (SEP), atenent a criteris 
de  promoció de la salut i el benestar de la 
persona usuària

3

UC_2-0273-11_3 Determinar la condició física, biològica i de 
motivació de  l'/la usuari/ària.

3

UC_2-0275-11_3
Instruir i dirigir activitats de condicionament físic amb
equipaments i materials propis de sales 
d'entrenament  polivalent (SEP).

3

UC_2-0272-11_2 Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o
situació d'emergència.

2



Unitats de competència

UC_2-  
0274-11_
3

Programar les activitats pròpies d'una 
sala
d'entrenament polivalent (SEP), 
atenent a

criteris de
promoció de la salut i el benestar 

de la  persona usuària

UC_2-  
0273-11_
3

Determinar la condició física, 
biològica i

de motivació 
de  l'/la 

usuari/ària.

UC_2-  
0275-11_
3

Instruir i dirigir activitats de
condicionament físic amb

equipaments i materials propis de 
sales  d'entrenament

polivalent (SEP).

UC_2-  
0272-11_
2

Assistir com a primer/a intervinent en 
cas

d'accident o  
situació 
d'emergència.

hore
sMF_2

-  
0274-
1111_3

Programació 
específica  SEP. 120

MF_2-
0273-
1111_3

Valoració de les  
capacitats 
físiques.

150

MF_2
-  
0275-
1111_3

Activitats de
condicionament físic 210

MF_2
-  
0272-
1111_2

Primers auxilis.
60

Mòduls 
formatius
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•Àmbit
Condicionament físic i ioga

•Qualificacions Professionals (QP)
Codi: AE_2-162_3 . Condicionament físic en grup amb suport musical

Acreditació de competències

Unitats de competència nivell

UC_2-0273-11_3 Determinar la condició física, biològica i de 
motivació de  l'/la usuari/ària.

3

UC_2-0515-11_3 Dissenyar i executar coreografies amb els elements
propis de l'aeròbic, les seves variants i activitats afins.

3

UC_2-0516-11_3 Programar i dirigir activitats de condicionament físic en
grup amb suport musical. 3

UC_2-0272-11_2 Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o
situació d'emergència.

2



Unitats de competència

UC_2-027
3-  11_3

Determinar la condició física, biològica 
i de

motivació de  
l'/la 

usuari/ària.

UC_2-051
5-  11_3

Dissenyar i executar coreografies amb 
els

elements
propis de l'aeròbic, les seves 

variants i  activitats afins.

UC_2-051
6-  11_3

Programar i dirigir activitats 
de  condicionament físic 
en  grup amb suport 
musical.

UC_2-027
2-  11_2

Assistir com a primer/a intervinent en 
cas  d'accident o

situació d'emergència.

hore
sMF_2

-  
0273-
1111_3

Valoració de les 
capacitats  físiques. 150

MF_2
-  
0515-
1111_3

Coreografies 120

MF_2
-  
0516-
1111_3

Metodologia i pràctica 
de
condicionament 
físic en  grup amb 
suport  musical

180

MF_2
-  
0272-
1111_2

Primers auxilis. 60

Mòduls 
formatius



•Àmbit
Condicionament físic i ioga

•Qualificacions Professionals (QP)
AE_2-616_3. Instrucció en ioga

Acreditació de competències

Unitats de competència nivel
l

UC_2-2038-11_3
Executar les tècniques específiques del 
ioga amb  eficàcia i seguretat. 3

UC_2-2039-11_3
Programar les activitats de la sala de ioga 
d'acord a la  programació general de referència. 3

UC_2-2040-11_3

Concretar, dirigir i dinamitzar sessions d'instrucció en
ioga d'acord a les característiques, 
necessitats i  expectatives dels 
practicants.

3

UC_2-0272-11_2
Assistir com a primer/a intervinent en cas 
d'accident o  situació d'emergència. 2



Unitats de competència

UC_2-2038-11_3
Executar les tècniques 

específiques
del ioga amb

eficàcia i seguretat.

UC_2-2039-11_3
Programar les activitats de la 

sala  de ioga d'acord a la
programació general de 

referència.

UC_2-2040-11_3

Concretar, dirigir i 
dinamitzar  sessions 

d'instrucció en
ioga d'acord a les 
característiques,

necessitats i
expectatives dels practicants.

UC_2-0272-11_2
Assistir com a primer/a 

intervinent  en cas d'accident o
situació d'emergència.

hore
sMF_2

-  
2038-
1111_3

Domini de les 
tècniques
específiques 
de  ioga.

150

MF_2
-  
2039-
1111_3

Programació 
d'activitats  
d'instrucció en
ioga

120

MF_2
-  
2040-
1111_3

Metodologia de la  
instrucció en 
sessions  de ioga.

120

MF_2
-  
0272-
1111_2

Primers auxilis. 60

Mòduls 
formatius
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1. Sessió informativa en el centre assignat

2. Fase d’assessorament

3. Fase d’avaluació

4. Fase d’acreditació

Fases del procediment

12
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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  

(2-3 sessions)

Sessió/ns assessorament.

Informe orientatiu
Proposta Unitat/s de Competència/es susceptibles

d’acreditar.

Inscripció: Pagament preu públic Fase Avaluació segons 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.



Quines fases té l’Acreditació de Competències 
Professionals?

Fase d’assessorament
Identificació de les 
competències  professionals 
de l’aspirant i del  
reconeixement que sol·licita.

Fase d’avaluació
Demostració de les competències  
professionals de l’aspirant en relació a 
les  UC (Unitats de Competència) de la 
certificació.

Assessor
/a

Aspira
nt

Portafoli individual 
de  
competències

Aspira
nt

Portafoli individual 
de  
competències

Comissió 
avaluadora

Aspirant 
certificat Fase de certificació

Lliurament d’una acreditació de  
cadascuna de les UC (Unitats de  
Competència) que hagi superat 
l’aspirant  en l’avaluació. 16

1

2

3



Cal lliurar a secretaria del centre, segons calendari 
(Data límit 17 de maig 2019):

□ La Sol·licitud d’inscripció
□ El justificant de pagament, i/o d’exempció i bonificacions. 
□ La documentació Complementària:
lliurar a la primera reunió amb l’assessor (data a determinar)

laboral oa) Documentació justificativa dels requisits d'experiència  
aprenentatges no formals no lliurada a la preinscripció.

b) Portafoli.

lliurar a la segona reunió amb ’assessor:
a) Qüestionaris d'autoavaluació i tota aquella documentació que considerin  

necessària per justificar la competència professional requerida en les unitats  
de competència en les quals s'hagin inscrit.

Sol·licitud d’Inscripció i Documentació
Assessorament

15



 Imports i bonificacions per fer efectius abans d’iniciar la Fase
 d’Assessorament.

a) Import ordinari: 26,00€

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

c) 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.

Inscripció i pagament Assesorament

16
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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 pel mateix ambit en

convocatòries anteriors.

Inscripció i pagament



 Imports i bonificacions per fer efectius abans d’iniciar la 
Fase  d’Avaluació.

a) Import ordinari: 13,00€ /UC

b) Import amb bonificació del 50%: 6,50 € /UC

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

Acreditació de les bonificacions i exempcions
La persona interessada a la 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.

Inscripció i pagament Avaluació.
Quan acabi la fase d'assessorament, es comunicaran les dates  

d'inscripció a la fase d'avaluació.

18



Bonificacions (6,50/UC):
• 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.

Inscripció i pagament Avaluació

19



total
del

procés: (sense bonificacions oExemple de
Pagament

exempcions)

Assessorament: 26 €

Avaluació: 13€ * 4 UC = 52 €

Cost total: 78 €

Inscripció i pagament

20



El pagament es fa :

Inscripció i pagament

Concepte: Nom_Cognom1_Cognom2_Acreditat2019

1. Mitjançant transferència

21

Al número: ES09-0081-1589-4000-0101-9809

Data límit: 17 de maig 2019

Enviar resguard pagament i sol·licitud 
d’isncripció format pdf a: 
acreditat@iesrocagrossa.cat
acreditat@iesrocagrossa.cat
Assumpte: 
Nom_Cognom1_Cognom2_Acreditat2019

mailto:acreditat@iesrocagrossa.cat


Calendari d’Assessorament
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FASE 0 Amb caràcter obligatori per a admesos (cal 
assistir a una de les dues): 

Sessió informativa 1, a l’Institut Rocagrossa

Dijous 9 de 
maig de 2019 
11:00 h

Sessió informativa 2, a l’Institut Rocagrossa
Dilluns 13 de 
maig de 2019 
17:00 h



Calendari d’Assessorament
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FASE 1 Fi termini inscripció al procediment (pagament i 
lliurament de documentació a secretaria del centre)
Fase d’assessorament

17 de maig de 
2019

FASE 1 Publicació del llistat provisional d’inscripció de les 
persones admeses i excloses al procés d’assessorament
Fase d’assessorament

21 de maig de 
2019

FASE 1 Reclamacions (3 dies hàbils) 22, 23 i 24 de maig 
de 2019

FASE 1 Publicació de la llista definitiva de persones admeses al 
procés d’assessorament.
Fase d’assessorament

28 de maig de 
2019



Calendari d’Assessorament
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FASE 1 Presentació del calendari de les sessions 
d’assessorament.

A partir del 29 
de maig de 2019

FASE 2 Fase assessorament Des del 29 de 
maig fins el 28 
de juny de 2019

FASE 3 Fase d’avaluació A determinar 
juliol/setembre 
de 2019



Calendari d’Assessorament

A partir del 29 de maig. Període d’Assessorament.

És molt possible que se us convoqui amb anterioritat per als primers dies a  
una primera reunió d'assessorament conjunta.

Els assessors/es citaran a les persones candidates.

Del 29 de maig fins el 28 de juny
                                                                        
Assessorament

25



Fase d’avaluació

Acabada la fase d’assessorament començarem amb la inscripció a la  
fase d’avaluació, llistes provisionals, reclamacions, llistes definitives,  
avaluació documental, llistes provisionals, reclamacions, llistes  
definitives i, finalment, la avaluació directa.

Per determinar: Juliol i/o setembre 2019

26



Quina documentació he de presentar a la primera Sessió 
d’Assessorament?

laboral o

27

a) Documentació justificativadels requisits
d'experiència  aprenentatges no formals no lliurada 
a la preinscripció.

b) Portafoli (emplenat)



La comissió 
avaluadora:

Institut 
Rocagrossa
Carrer Rosa Sensat 
1-11
17310 Lloret de mar

972367489

Coordinació: Quique 
Molina

Toni Gordillo (President)  

Javier Pérez (Secretari) 

(Vocal)

(Vocal

 (Vocal)

 (Vocal 

(Vocal)

 (Vocal)

Membres de la comissió 
avaluadora

Centre de 
referència
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Com aconseguir el portafolis?

30



31



32
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Descarregar també: "Guia de la persona candidata", que us  
pot ajudar a conèixer millor el procés i resoldre dubtes

34
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Algunes pàgines del portafoli
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Com omplir els Qüestionaris 
d'autoavaluació?(El vostre assessor ja us dirà quan heu de fer-ho)



Cliqueu: campus ICQP

37



Cliqueu:

38

Autoavaluació



Cliqueu:

39

Competències clau
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Se us descarregarà un arxiu comprimit.

Obriu l'arxiu excel
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Ompliu l'arxiu i imprimiu.
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Ara cliqueu: Competències técniques

Recordeu, venim de la pàgina ICQP - Campus ICQP
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Triem la família professional

44
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Triem l’àrea professional :activitats físiques i esportives recreatives
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Triem la qualificació professional
48
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En aquest cas, com a exemple escollim:

“condicionament físic en sala d’entrenament polivalent”
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54Veiem que hi ha 4 unitats de competència.



Cliquem en la qual ens volem autoavaluar
53



Omplim…
54



… i imprimim
55



Dubtes?????

Gràcies per la vostra assistència


