Càpsula de coneixement
EL PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ
DE COMPETÈNCIES
CONTEXT
L’acreditació de competències és un procediment que permet reconèixer les competències adquirides
a través de l’experiència laboral. Es tracta de facilitar al professional la possibilitat d’obtenir una
titulació reglada convalidant part dels coneixements i habilitats que ha anat adquirint a partir d’aquesta
experiència laboral.
Per poder inscriure’s a les proves d’acreditació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència
laboral o en activitats socials s’han de cobrir totes les fases del procés d’acreditació i a més a més
complir els següents requisits:
• Ser major de 18 anys i acreditar una experiència laboral o en activitats socials de com a mínim dos
anys, amb no menys 1.200 hores treballades en total, en el sector relacionat amb el cicle formatiu
del qual es volen validar els aprenentatges i, quan es tracti d’unitats de competència de nivell 1.
• En el cas d’acreditació d’unitats de competències corresponents als nivells 2 i 3 s’han de tenir
complerts 20 anys i justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total,
als darrers 10 anys abans de realitzar-se la convocatòria.
• Pel que fa a la formació, s’ha de justificar 300 hores als darrers 10 anys transcorreguts abans de
realitzar-se la convocatòria per les unitats de competència de nivells 2 i 3. Pel nivell 1 es
requereixen almenys 200 hores de formació relacionades amb aquestes unitats de competència.

Fases del procediment
El procés d’acreditació de competències està composat per tres fases per les quals ha de passar de
manera obligatòria la persona interessada en realitzar aquesta convalidació.
1. ASSESSORAMENT.
L’assessorament és obligatori i es pot fer de forma presencial o telemàtica. L’assessor/a ajudarà al
candidat/a a autoavaluar la seva competència, completar el seu historial personal i/o formatiu i
presentar les evidències per tal de justificar-lo. Segons aquesta documentació i evidències aportades,
l’assessor/a emetrà un informe orientatiu sobre la conveniència de que l’aspirant passi a la següent
fase d’avaluació. En cas de que l’informe sigui negatiu indicarà al candidat/a la formació
complementària que hauria de realitzar i els centres on podrà fer-la.

Promoció Econòmica

2. PROCÈS D’AVALUACIÓ.
En aquesta fase el candidat/a haurà de demostrar la competència professional requerida segons els
nivells establerts als criteris de realització i en una situació real o simulada segons el context
professional. L’avaluació tindrà el suport de l’informe de l’assessor/a i la documentació aportada.
Com a mètodes d’avaluació es podran utilitzar: l’observació del candidat/a en el seu lloc de treball,
simulacions o proves estandarditzades. El resultat s’expressarà en termes de competència
demostrada o no demostrada.

3. ACREDITACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL.
El candidat/a que superi el procés d’avaluació obtindrà una acreditació de cadascuna de les unitats de
competència en les quals hagin demostrat la seva competència professional. L’administració
competent transferirà els resultats de l’avaluació a un registre de caràcter estatal, nominal i per unitats
de competència.
L’acreditació podrà ser parcial i acumulable i tenir efectes de convalidació dels mòduls formatius
associats a les unitats de competència recollides en els corresponents cicles formatius o certificats de
professionalitat. La validació dels aprenentatges serà capitalitzable per a l’obtenció, si s’escau d’un
certificat de professionalitat o d’un títol de formació professional, sempre que s’acreditin els requisits
d’accés.

PROGRAMES D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES A CATALUNYA
A Catalunya tot aquest procés s’ha realitzat a través de convocatòries experimentals des de 2004,
fins que a 2009 va aparèixer el programa QUALIFICA’T, el qual es dirigeix i coordina a través del
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ de la Generalitat. El QUALIFICA’T convalida l’experiència laboral per
una titulació acadèmica vinculada a l’oferta de la Formació Professional (ja siguin cicles formatius de
grau mitjà o superior).
Al novembre de 2011 apareix a Catalunya el programa ACREDITA’T, promogut pel ministeri. El
procediment d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o
vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que
els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o
totes dues coses.

SIMILITUDS ENTRE ELS DOS PROGRAMES

QUALIFICA’T - ACREDITA’T
La mesura utilitzada en la convalidació és la unitat de competència.
Tots dos coexisteixen actualment a Catalunya, encara que tenen diferents
convocatòries.
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DIFERÈNCIES ENTRE ELS DOS PROGRAMES
QUALIFICA’T

ACREDITA’ T

Està promogut i gestionat només a
nivell autonòmic.

Està promogut i gestionat a nivell estatal,
encara que es desenvolupa a cada
Comunitat Autònoma.

Només reconeix l’experiència
laboral (el període ha de ser com a
mínim de 2 anys).

Valora 3 aspectes:

1. l’Experiència laboral (el període
treballat ha de ser igual o superior a 3 anys.
2. Formació no reglada (min 300h)
3. Si no es pot demostrar l’experiència hi ha
una valoració de competències per
detectar si es tenen les competències
tècniques que aporta aquesta experiència
professional requerida.

La convocatòria del QUALIFICA’T
s’ajusta als àmbits de corresponents
als cicles de formació professional.

El programa ACREDITA’T ofereix diferents
àmbits que no són exclusius dels cicles de
Formació professional.

La primera convocatòria a Catalunya
es realitza a 2009.

La primera convocatòria a Catalunya es
realitza a 2011.

NORMATIVA:

NORMATIVA:

•

ORDRE EDU/336/2009, de 30 de
juny, per la qual s'estableix el
programa experimental Qualifica't.

•

• Real decret 1224/2009, de
17 juliol de reconeixement de les
competències adquirides a través de
l’experiència laboral

Instruccions del 14 de juliol de 2011
de la Direcció General de Formació
Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial, que
desenvolupen l’ordre anterior.

• Resolució ENS 2580/2011 20 de octubre
de 17 de julio de reconeixement de
competències adquirides per l’experiència
laboral.
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PROGRAMA QUALIFICA’T
Hi ha dues convocatòries per any:
1ª> al Gener: Aquest procés dura fins al mes de juny.
2ª> al Setembre: Aquest procés dura fins al mes de desembre.

PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PAS A PAS (QUALIFICA’T)

1ª. Publicació de la Convocatòria

2ª. Publicació de la llista
d’admesos i exclosos

3ª. Sessió de grup informativa

4ª. Assignació d’un tutor/a
orientador/a

5ª. Presentació de documentació

6ª. Validació de la
documentació per part del
tutor/a

7ª. Inscripció als mòduls no
convalidats del Cicle Formatiu

La convocatòria la publica cada centre adscrit al
programa i ho fa a través al seu web. També
apareix al web de la Generalitat a l’apartat
“Qualifica’t”. La persona interessada haurà de
confirmar amb el propi centre la forma de realitzar la

En funció de si compleixen els requisits els
aspirants el propi centre publica a través del seu
web una llista provisional, un període de
reclamacions i finalment publica la llista definitiva
d’ admesos i exclosos.
S’explica de manera col·lectiva en què consisteix
el procés i com seran les fases per les quals
hauran de passar els participants (assessorament,
avaluació i acreditació). Han d’assistir les
persones acceptades i les que estan en llista
d’espera. Hi ha un nombre màxim d’aspirants que
es poden apuntar. Aquesta oferta la defineix el
propi centre en funció dels seus recursos.

El tutor/a serà assignat pel propi centre i orienta
als participants en el procés de manera
personalitzada sobre les passes a seguir. El tutor/a
farà un primer informe i si la persona està d’acord
formalitzarà la inscripció d’aquells mòduls que creu
que se li poden convalidar.

La documentació que avalarà l’experiència
professional serà primordialment la vida laboral.
També és molt possible que l’orientador/a sol·liciti
certificats d’empresa on es defineixen les funcions
realitzades.

El tutor/a tindrà en compte tant la formació no
reglada con l’experiència professional a través de la
documentació facilitada pel participant en el procés.
Una vegada validat, es publica el resultat i sobre un
període de reclamacions .

Per poder obtenir la titulació caldrà cursar la part del
cicle que no s’ha pogut convalidar. Per tant la
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centre on s’imparteixi aquesta formació .

PREGUNTES FREQÚENTS (QUALIFICA’T)
Què és el que es reconeix exactament a través d’aquest programa?
Atès que l’objectiu del programa Qualifica’t és facilitar la consecució d’una titulació reglada dins de
l’oferta dels cicles formatius, el que fa aquest programa és validar una part d’aquests cicles, que
serà major o menor en funció dels anys d’experiència i de les tasques realitzades al llarg de la vida
professional. El criteri que es té en compte és l’experiència laboral. La formació no reglada i els
cursos impartits per empreses i entitats també poden ser valorats, però més com a complement i
reforç que confirma que la persona té adquirides les competències que es requereixen.

La validació de l'experiència es realitza adjudicant unitats de competència als participants en el
procés, una vegada certifiquin les seves competències amb la documentació pertinent. A
continuació, aquestes unitats de competència es convaliden per unitats formatives que estan
establertes pel Departament d'Educació.
Els cicles formatius estan compostos per: mòduls professionals (si és un cicle instaurat en la LOE)
o per crèdits (si és un cicle instaurat a l’antiga LOGSE). Per la seva banda els mòduls/crèdits estan
compostos per unitats formatives. Es convalida doncs la unitat de competència per la unitat
formativa i si la persona té totes les unitats formatives que composen el mòdul és convalida també
aquest mòdul del cicle formatiu.

Experiència Professional

Cicle formatiu

Mòduls Formatius /Crèdits

Unitats de competència

Unitats formatives

Són la unitat de mesura per acreditar les
Qualificacions professionals. Es defineixen
com l’agrupament de competències amb
valor i significat en el treball.

Són
una
agrupació
de
resultats
d’aprenentatge, criteris d’avaluació i
continguts d’un mòdul professional,
relacionades generalment amb unes
activitats de treball i continguts amb
coherència didàctica per a l’aprenentatge

CONVALIDACIÓ

Els cicles formatius es convaliden parcialment, és a dir, es convaliden determinats mòduls formatius
d’un cicle formatiu. Hi ha crèdits o mòduls que no són convalidables i s’han de cursar
obligatòriament per tal de poder obtenir la titulació.
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Crèdits que no es poden convalidar per títols derivats de la LOGSE:
•
•
•
•
•
•

Relacions en l'equip de treball
Relacions en l'àmbit de treball
Formació i orientació laboral
Síntesi
Crèdits que no derivin directament d'una unitat de competència, i
Crèdit d'administració i gestió de la petita i mitjana empresa, quan no derivi directament
d'una unitat de competència.

Mòduls que no es poden convalidar per títols derivats de la LOE:
•
•
•

Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Síntesi ( en algunes titulacions aquest nom pot canviar, com per exemple “empresa a
l’aula” o projecte fi de cicle”).

En el cicles formatius de grau superior no es pot validar el mòdul específic de projecte.
NOTA: Les pràctiques en empresa no es poden convalidar a través del programa QUALIFICA’T
però si que es poden convalidar una vegada la persona s’ha apuntat al cicle formatiu. És un tràmit
que ha de fer directament quan s’inscrigui com a alumne.

La validació dels aprenentatges corresponents a unitats formatives comporta l'emissió, per part del
centre, de la certificació corresponent. Si les unitats formatives validades completen un crèdit o un
mòdul professional, el centre emet aquest certificat. Això implica que si vols obtenir el títol del Cicle
Formatiu del teu interès, hauràs d’apuntar-te al centre com un alumne més i cursar els mòduls no
convalidables. En el cas de que no tinguis els requisits d’accés hauràs de realitzar una prova
d’accés.

Puc apuntar-me directament a un cicle formatiu per cursar els mòduls que em fan falta per
obtenir el meu títol?
Si, en cas de que compleixes els requisits d’accés. Si no tens la titulació mínima que et permeti
l’accés al cicle formatiu hauràs de realitzar també aquesta prova d’accés. Et pots preparar per lliure,
en acadèmies o apuntant-te a una escola d’adults. Normalment el període de preparació es d’un
any.

Qui gestiona les inscripcions i accepta les sol·licituds del programa Qualifica’t?
La gestió de les inscripcions i sol·licituds depèn exclusivament de cada centre que porta a terme la
validació de l'experiència laboral, tenint el compte que els requisits d’admissió generals.
El centre estableix:
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•
•
•

Les places que ofereix i per a quins cicles.
El calendari d'inscripció.
Forma de realització de la sol·licitud: per Internet o de manera presencial a la secretaria del
centre.

A quins centres puc realitzar la preinscripció al programa?
A través d’aquest enllaç es poden trobar els centres que validen l’experiència laboral. Aquests estan
ordenats per cicles formatius per tal de fer més senzilla la recerca. D’aquesta manera pots anar
directament a la branca del teu interès.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Estudiar_Catalunya_Estudis/formacio_professional/Pr
ograma_qualificat/00%20Docs/Centres_Validacio.pdf

Aquest procés té algun cost?
La inscripció és gratuïta fins arribar a la sessió informativa, a partir de la qual, i una vegada el /la
participant ha rebut la informació prèvia, s’assigna un orientador/a. En aquest moment, el/la
participant ha de pagar una taxa per les unitats formatives que ell/ella consideri que li poden
convalidar. El cost d’aquesta taxa és variable i pot oscil·lar entre 3 i 7 euros.

On puc fer la prova d’accés al Cicle Formatiu, una vegada m’han convalidat els mòduls
formatius?
Es pot realitzar a través de diferents vies:
- A les escoles d’adults. Apuntant-te al curs de preparació a les proves d’accés als cicles
formatius. A través d’aquest enllaç pots trobar les ESCOLES D’ADULTS de Barcelona ordenades
per districtes.
http://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_ensenyaments/FormacioAdults_2010.pdf

I també pots trobar centres que realitzen aquesta formació en el CERCADOR DE CENTRES DEL
GENCAT.
http://www10.gencat.cat/pls/ense_ensenyam/p01.menu
- Per lliure: La prova es porta a terme en els instituts dependents del Departament d'Ensenyament
que determinen els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona. Les persones que es
vulguin presentar de manera individual hauran de presentar, abans de la prova i a l’Institut assignat,
la documentació pertinent.
- Acadèmies privades: Pots trobar tota l’oferta formativa privada a través de diferents cercadors de
formació.

Quins criteris utilitzen els centres per baremar les prioritats de la llista d’admesos?
a) Haver sol·licitat la inscripció en el procés anterior i no haver estat admès. En cas d'empat es
prioritza la persona de més edat.
b) Trobar-se en situació legal de desocupació. En cas d'empat es prioritza la persona que fa més
temps que està en atur.
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c) Trobar-se afectat/ada per un expedient de regulació de l'ocupació. En cas d'empat es prioritza la
persona de més edat.
d) El temps més llarg d'experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

Què són els certificats de professionalitat? ¿Entren dins d’aquest programa?
El programa Qualifica’t el dirigeix i coordina el DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Els Certificats
de professionalitat es gestionen a través del DEPARTAMENT DE TREBALL, mitjançant un
programa que està en fase d’implementació. Per aquest motiu a l’actualitat l’únic procés complert
per validar l’experiència és el programa Qualifica’t.

CAS PRÀCTIC (QUALIFICA’T)
La Míriam porta 21 anys treballant com a administrativa. No té el certificat acadèmic específic i
tampoc la ESO perquè va deixar d’estudiar als 14 anys i es va posar a treballar. Ara creu que és un
bon moment per aconseguir una titulació acadèmica de cicle formatiu, però li agradaria que se li
reconeguessin les competències que ha anat adquirint al llarg de la seva vida laboral. Per aquest
motiu decideix apuntar-se al programa “Qualifica’t”.
La Míriam cerca un centre que està subscrit al programa i que imparteixi cicles formatius dins de la
branca D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES, que és la que l’interessa, i realitza la preinscripció a través
del web del centre. Uns dies més tard, el centre publica al seu web el llistat d’admesos/ses i la
Míriam comprova que ha estat inclosa. Posteriorment, la Míriam assisteix a la sessió informativa on
li expliquen el funcionament de tot el procés i parla amb un orientador que l’assessora
individualment. Amb aquesta informació, ella decideix que el cicle que més li convé és el Cicle
Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa.
El resultat de la revisió de la documentació i l’estudi sobre les competències que la Míriam ja té es
tradueix en la validació dels següents mòduls:

Operacions administratives de compravenda
Operacions administratives de recursos humans
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
Tècnica comptable
Tractament de la documentació comptable
Tractament informàtic de la informació
Operacions administratives de suport
Comunicació empresarial i atenció al client

Els crèdits que no se li han pogut convalidat han sigut els següents:

Empresa a l'aula
Formació i Orientació Laboral
Formació en centres de treball
Empresa i Administració
Anglès
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La Míriam es vol treure la titulació del Cicle formatiu, per la qual cosa decideix apuntar-se a aquests
mòduls que li falten aprovar per aconseguir el títol. Però com que encara no compleix els requisits
d’accés (ja que no té la ESO aprovada) s’apunta primer a una escola d’adults per presentar-se a la
prova d’accés. Una vegada supera la prova d’accés es matricula en un centre per fer el cicle,
convalida les pràctiques i finalment aprova els mòduls. Ara, la Míriam ja té la titulació reglada i
reconeguda pel departament d’Ensenyament de TÈCNICA EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

MARC NORMATIU (QUALIFICA’T)
Instruccions del 14 de juliol de 2011 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial, que desenvolupen l’Ordre EDU/336/2009
Resolució EDU/3908/2010, d'1 de desembre, per la qual es resol la convocatòria de selecció dels
centres per a la seva incorporació en el programa experimental Qualifica't, a partir del curs
acadèmic 2010-2011
Ordre EDU/388/2010, de 9 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny,
per la qual s'estableix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu, i s'obre convocatòria de selecció de centres a partir del curs
acadèmic 2010-2011
Instruccions de 10 de setembre del 2010, de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitzats, per a l’aplicació del Programa
Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d'autorització per cursar parcialment
cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics.
Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa experimental "Qualifica't" en
els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s'obre convocatòria de selecció
de centres per al curs acadèmic 2009-2010.

PROGRAMA ACREDITA’T

El procediment és molt similar al programa Qualifica’t. Per iniciar el procediment d'acreditació, les
persones interessades en participar-hi han d'emplenar telemàticament la sol·licitud de
preinscripció a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT). (en aquest cas la preinscipció no es fa en el
propi centre, sinó que es realitza de manera centralitzada a través del web de l’oficina virtual).
Hi ha un nombre màxim d’aspirants i uns criteris de prioritat, a partir del qual, els aspirants poden
seguir el procés d’admissió.
Aquest procés està estructurat de la manera següent:
•

Publicació de la llista provisional de persones preinscrites, admeses, no admeses (en llista
d’espera) i excloses.

•

Termini per presentar reclamacions: durant els tres dies hàbils següents a la publicació de la
llista provisional.

•

Publicació de la llista definitiva de persones preinscrites, admeses, no admeses (en llista
d’espera) i excloses, assignació de centre i data de la sessió informativa.
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La persona interessada ha d'assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre
assignat. Aquest correspon a les tres etapes de tres etapes: d’ ASSESSORAMENT, PROCÈS
D’AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONALS.

Els àmbits professionals convocats per l’any 2011 són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Àmbit
Àmbit
Àmbit
Àmbit
Àmbit
Àmbit
Àmbit
Àmbit

de l'aigua
de l'automoció
dels biocides
del condicionament físic
de la dependència
de l'educació infantil
de l'hoteleria
de la sanitat

En futures convocatòries és possible que alguns d’aquest àmbits siguin diferents amb la finalitat de
donar un servei adaptat a la demanda dels participants a aquest programa.

WEBGRAFIA
Institut Català de les Qualificacions Professionals
http://www.gencat.net/educacio/icqp/index.htm
Àrea d’acreditació de competències de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.
http://phobos.xtec.cat/icqp/acreditacio/principalinferior.htm
Pàgina web del Instituto Nacional de la Cualificaciones (INCUAL)
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_recAcr.html
Repertori d’unitats de competència per nivells i per famílies professionals
http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do
Programa Acredita’t
http://www.gencat.cat/acreditat/preinscripcio.htm

Webgrafia de Capital humà
Et proposem unes rutes a seguir dins del web de Capital humà que et serveixen per ampliar la
informació:

Persona > Formació > Formació Professional > Sistema de Qualificació Professional
Persona > Formació > Formació Professional > Sistema Educatiu
Persona > Formació > Formació Professional > Sistema de Qualificació Professional > Formació
Professional Específica
Persona > Formació > Formació Professional > Sistema de Qualificació Professional > Formació
Professional per l'ocupació

Utilitza el CERCADOR del web de Capital humà per obtenir una selecció molt complerta de
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recursos: llibres, articles i enllaços d’interès. És molt senzill: només cal que obris el menú CERCAR,
escriguis una paraula clau i premis el botó cercar.
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