Departament d’Educació
Avaluació i acreditació de competències professionals curs 2020-2021

Durant aquest curs 2020-2021 es portarà a terme en dotze centres educatius que depenen del Departament
d’Educació, un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 660 persones.
S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits d’experiència
professional en algun d’aquests àmbits:


Acció social; Gestió i actuació en intervencions de promoció d’igualtat de tracte i d’oportunitats i
dinamització en l’àmbit comunitari.



Accions d’inclusió; Suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat i el seu posterior seguiment amb
l’empresa, l’usuari i el seu entorn personal.



Activitats auxiliars de magatzem; Manipulació de càrregues amb carretons elevadors, operacions auxiliars
de recepció, col·locació, manteniment, expedició de càrregues al magatzem i preparació de comandes.



Activitats comercials; Venda de productes o serveis, atenció al/la client/a, consumidor/a, usuari/a i a
operacions auxiliars de venda amb la utilització, si cal, de la llengua anglesa.



Administració i finances; Gestions de l’àmbit de l’administració i finances davant organismes i
administracions públiques i que utilitzen, si cal, l’anglès o una altra llengua estrangera.



Allotjament; Operacions bàsiques de pisos en allotjament com la preparació i posada a punt d’habitacions,
zones nobles i àrees comunes, el rentat, planxat i arranjament de roba pròpia de l’establiment d’allotjament.



Assistència a la direcció; Administració de recursos humans, gestió financera, assistència documental i de
gestió en oficines i despatxos amb la utilització, si cal, de l’anglès o una altra llengua estrangera.



Atenció a persones en situació de dependència; Atenció sociosanitària de persones dependents tant en
domicili com en institucions socials així com en la gestió de trucades de teleassistència.



Biocides; Realització de serveis de control de plagues com la preparació, el transport i aplicació dels mitjans
i productes destinats al control d’organismes nocius i la gestió dels processos de control d’organismes nocius.



Condicionament físic; Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent, en grup i amb suport musical
o fítness aquàtic i hidrocinèsia.



Confecció i publicació de pàgines web; Construcció de pàgines web i integració de components programari
a pàgines web.
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Cuina i gastronomia; Definició d’ofertes gastronòmiques senzilles, aprovisionament i control del consum,
preelaboració i conservació de tota classe d’aliments i plats elementals, amb la utilització, si cal, d’alguna
llengua estrangera per comunicar-se.



Documentació i administració sanitàries; Elaboració de documents i presentacions professionals en
diferents formats, administració dels sistemes d’informació i arxiu tant en suport convencional com
informàtic.



Emergències sanitàries; Atenció sanitària inicial i recolzament emocional i social a múltiples víctimes i
trasllat del pacient al centre sanitari útil.



Ensenyament i animació socioesportiva; Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i
juvenil.



Gestió de vendes i espais comercials; Implantació i animació d’espais comercials amb la utilització, si cal,
d’una llengua estrangera diferent de l’anglesa per comunicar-se.



Guia en el medi natural i de temps lliure; Guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana i en tasques de guia
per itineraris en bicicleta i en tasques de guia per itineraris eqüestres en el medi natural.



Guia, informació i assistència turístiques; Guia de turistes i visitants com la interpretació del patrimoni i béns
d’interès cultural, els espais naturals.



Higiene bucodental; Gestió de l’àrea de treball en un gabinet bucodental, exploració i avaluació de l’estat de
salut bucodental dels pacients i realització de tècniques odontològiques.



Instal·lacions elèctriques i automàtiques; Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques,
d’instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria, muntatge i manteniment de xarxes
elèctriques aèries i subterrànies de baixa tensió i muntatge i manteniment de màquines elèctriques.



Ioga; Instrucció en ioga d'acord amb les característiques, necessitats i expectatives dels practicants.



Jardineria; Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.



Lleure; Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu, infantil i juvenil.



Neteja; Neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, elaboració d'aliments, de rentat i
planxat, cosit i posada al punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes.



Planta química; Operacions bàsiques en planta química com realitzar operacions de procés químic, preparar
i condicionar màquines, equips i instal·lacions de planta química i realitzar el control local en planta química.



Salvament i socorrisme; Tasques de socorrisme en instal·lacions aquàtiques i en tasques de socorrisme en
espais aquàtics naturals.



Sistemes microinformàtics i xarxes; Instal·lació i configuració del programari base en sistemes
microinformàtics i instal·lació, configuració i verificació dels elements de la xarxa local.
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Total

Institut Montilivi (Girona)

Institut Salvador Seguí (Barcelona)

Institut de Sales (Viladecans)

Institut Poblenou (Barcelona)

Institut de Nàutica de Barcelona (Barcelona)

Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)

Institut Joan Brossa (Barcelona)

Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona
(Barcelona)

Institut de l'Esport de Barcelona (Barcelona)

Institut Comte de Rius (Tarragona)

Institut Castellarnau (Sabadell)

Convocatòria 2020-2021

Institut d'Agricultura i Jardineria Les Garberes
(Castellar del Vallès)

Departament d’Educació
Avaluació i Acreditació de
Competències Professionals.

Acció social

20

20

Accions d’inclusió

10

10

Activitats auxiliars de magatzem

10

10

Activitats comercials

30

30

Administració i finances

40

Allotjament

40

10

10

Assistència a la direcció

30

30

Atenció a les persones en situació de dependència
Biocides

20

50

Condicionament físic

50

50

Confecció i publicació de pàgines web

10

Cuina i gastronomia

10

30

30

Documentació i administració sanitàries

30

Emergències sanitàries

30

25

25

Ensenyament i animació socioesportiva

10

Gestió de vendes i espais comercials

10

30

Guia en el medi natural i de temps lliure

30

20

Guia, informació i assistència turístiques

20
30

30

Higiene bucodental

40

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

40

25

25

Ioga
Jardineria

20

50

30

30

20

20

Lleure

10

10

Neteja

10

10

Planta química

25

Salvament i socorrisme

30

Sistemes microinformàtics i xarxes
Total

30

15
70

25

25

70

70

70

25

25
15

70

70

70

70

25
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660

En el supòsit d’haver més sol·licituds que places convocades, s’habilitaran altres centres educatius per poder
atendre a més persones.
Les persones sol·licitants que compleixin els requisits seran derivades a aquests centres seguint l’ordre d’ordenació
de les sol·licituds i atenent, en la mesura del possible, la proximitat territorial al municipi indicat a la sol·licitud de
preinscripció, fins que s’exhaureixin totes les places.
.

Tota la informació la trobareu disponible al web Acredita’t: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html
Preinscripció
La preinscripció consta de dos passos:
1. Emplenar la Sol·licitud de preinscripció (1 al 28 de setembre), accessible a través del web Acredita’t. Una
vegada tramitada la sol·licitud s’obté un resguard de la sol·licitud, que cal conservar durant tot el
procediment.
2. Enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació justificativa dels requisits de participació-escanejada
o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció (3 al 30
de setembre). Es poden consultar les adreces de correu electrònic de cada centre en el web Acredita’t
Terminis:
 Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020
 Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
 Publicació del resultat provisional de la preinscripció: A partir del 10 de novembre de 2020 al web de cada
centre.
 Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.
Requisits de participació.
Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 31 d’agost de 2020 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,
- sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora
del dret d'asil i de la protecció subsidiària.
2. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2
i3
3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver
fet formació, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en
els últims 10 anys transcorreguts abans de l’1 de setembre de 2020) tenir:
 Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores
treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació no formal.
 Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores
treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació no formal.
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