PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
A qui va adreçat?
A persones que no tenen una titulació oficial però que han adquirit coneixements professionals a través de:
a) L’experiència laboral: si han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o treball no
remunerat i no compten amb una titulació oficial relacionada amb la feina que fan.
b) La formació no formal: si han fet cursos de formació que els han proporcionat coneixements
professionals però no una titulació oficial.
Què són les qualificacions professionals?
Una qualificació professional és l’agrupament de competències que es consideren necessàries per exercir
una activitat laboral concreta. Cada qualificació professional té un nombre d’unitats de competència
determinat.
Les competències professionals són el conjunt de coneixements i capacitats que fan que un treballador faci
bé la seva feina. En resum, és el que ha de saber i el que ha de saber fer. L’agrupament mínim de
competències professionals que es pot acreditar s’anomena unitat de competència.
Les qualificacions professionals pertanyen a 26 famílies professionals diferents:
Família professional
Sanitat (SAN)
Activitats fisicoesportives (AFD)
Imatge i so (IMS)

Qualificació professional
Trasllat i mobilització d’usuaris i/o pacients, documentació i
materials en centres sanitaris (SAN668_1)
Guia per barrancs secs o aquàtics (AFD338_2)
Càmera de cinema, vídeo i televisió (IMS294_3)

Tant les qualificacions professionals com les unitats de competència (UC) tenen un codi propi, com es pot
veure en l’exemple següent:
Qualificació professional: Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització i de ventilació i extracció
(IMA369_2)  2 unitats de competència:
UC1158_2. Muntar instal·lacions de climatització i de ventilació i extracció.
UC1159_2. Mantenir instal·lacions de climatització i de ventilació i extracció.
Extinció d’incendis i salvament (SEA129_2)  4 unitats de competència:
UC0401_2. Executar les operacions necessàries per salvar vides en perill.
UC0402_2. Executar les operacions necessàries per al control i l’extinció d’incendis.
UC0403_2. Actuar en successos descontrolats amb amenaça per a les persones o el medi ambient.
UC0404_2. Executar les operacions necessàries per al control d’emergències amb les ajudes tècniques
adequades.
Les qualificacions professionals poden ser de:

– Nivell 1 (els cicles de formació professional bàsica del sistema educatiu poden incloure qualificacions
professionals de nivell 1 completes o parcials).

– Nivell 2 (els cicles formatius de grau mitjà del sistema educatiu poden incloure qualificacions
professionals de nivell 2 completes o parcials)

– Nivell 3 (els cicles formatius de grau superior del sistema educatiu poden incloure qualificacions

professionals de nivell 3 completes o parcials).
En el codi de cada qualificació professional, les lletres fan referència a la família professional, mentre que la
xifra final, situada darrere la barra baixa, n’indica el nivell. Per exemple:
SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
SSC (família de Serveis socioculturals i a la comunitat).

Què vol dir acreditar competències professionals?
En participar en un procediment d’acreditació de competències professionals, la persona candidata ha de
demostrar, sobretot documentalment, que posseeix uns coneixements i unes capacitats, és a dir, que
mostra unes competències. El mínim que es pot acreditar és, com s’ha dit, una unitat de competència.
Els candidats, quan participen en un procediment d’acreditació de competències d’una qualificació
professional, decideixen quantes i quines unitats de competència (UC) volen acreditar. Les UC demostrades
o acreditades són acumulables; és el que s’anomena acreditació parcial acumulable.
Per a què serveix acreditar competències?
a) Permet obtenir un certificat de professionalitat, sempre que es demostrin totes les unitats de
competència.
No totes les qualificacions professionals tenen certificats de professionalitat associats.
b) En la formació per obtenir un certificat de professionalitat, eximeix de l’obligació de cursar els
mòduls formatius associats a les unitats de competència demostrades.
c) Permet convalidar alguns mòduls professionals en cursar cicles formatius de formació professional
relacionats.
Què és un certificat de professionalitat?
És un certificat oficial, atorgat pel SOIB o l’Administració laboral competent, que acredita que una persona
està qualificada per desenvolupar una activitat laboral concreta.
Prevenció d’incendis i manteniment (SEA534_2)
Certificat de professionalitat: SEAD0211 Prevenció d’incendis i manteniment
Quan puc participar en un procediment d’acreditació de competències?
Una persona pot participar en un procediment d’acreditació de competències quan, en una comunitat
autònoma, es faci una convocatòria oficial.
Quan es convoquen?
A les Illes Balears, l’IQPIB convoca periòdicament procediments d’acreditació de competències. Les
convocatòries poden consultar-se al web de l’IQPIB o al BOIB.
Es convoquen totes les qualificacions professionals?
A cada convocatòria hi figura la relació de les qualificacions professionals que es podran acreditar, així com
el nombre de places convocades a cadascuna. En el cas que hi hagi més candidats que no places, just podran
participar en el procediment d’acreditació aquells candidats amb una puntuació més alta, un cop aplicat el
barem establert a la convocatòria, fins arribar al nombre de places convocades.
Quins són els requisits per participar en un procediment d’acreditació de competències?

 Requisits generals:
Tots els participants han de tenir la nacionalitat espanyola, el certificat de resident comunitari, la targeta
familiar de la Unió Europea o ser titular d’una autorització de residència i treball a Espanya en vigor. La
resta de requisits són diferents segons el nivell de la qualificació.

 Requisits específics per a les qualificacions de nivell 1:

– Tenir 18 anys en el moment de la inscripció.
– Complir almenys un d’aquests dos requisits:
a) 2 anys d’experiència laboral (amb un mínim de 1.200 hores treballades), adquirida en els darrers 10
anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.

b) 200 hores de formació no formal realitzada en els darrers 10 anys i relacionada amb les competències
que es volen acreditar.

 Requisits específics per a les qualificacions de nivell 2 i de nivell 3:
– Tenir 20 anys en el moment de la inscripció.
– Complir almenys un d’aquests dos requisits:
a) 3 anys d’experiència laboral (amb un mínim de 2.000 hores treballades), adquirida en els darrers 10
anys i relacionada amb les competències que es volen acreditar.
b) 300 hores de formació no formal realitzada en els darrers 10 anys i relacionada amb les competències
que es volen acreditar.
En què consisteix un procediment d’acreditació de competències?
Un procediment d’acreditació de competències té distintes fases, que es duen a terme en diferents moments
al llarg d’una sèrie de mesos. És molt important tenir present el calendari de les diverses fases.
Quines són les fases?

– Inscripció al procediment
Cada convocatòria estableix un període d’inscripció durant el qual els candidats poden tramitar
telemàticament la seva sol·licitud de participació des del web de l’IQPIB. Per formalitzar la inscripció, els
candidats han de lliurar al centre seu que els correspongui segons la convocatòria: la sol·licitud signada, el
justificant de pagament corresponent i la documentació que acredita que compleixen els requisits.
– Fase d’assessorament
Els candidats admesos al procediment han d’inscriure’s a la fase d’assessorament telemàticament des del
web de l’IQPIB. En aquest cas, per formalitzar la inscripció, hauran de lliurar al centre seu: la sol·licitud
signada, el justificant de pagament corresponent i un dossier amb tota la documentació relativa a
l’historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que es volen acreditar. Aquest
dossier s’ha de dissenyar seguint els criteris que figuren al Manual per a l’elaboració del dossier, que es
pot consultar al web de l’IQPIB.
Una persona experta en el sector de la qualificació professional actua com a assessor i revisa juntament amb
cada candidat el dossier per tal de proporcionar-li orientacions per millorar o completar el dossier, de manera
que, amb la documentació que hi figuri, el candidat tengui més opcions de demostrar les competències que
vol acreditar. Finalment, l’assessor emet un informe, no vinculant, en què valora si el candidat pot demostrar
o no cadascuna de les unitats de competència.

– Fase d’avaluació
Els candidats s’han d’inscriure a la fase d’avaluació telemàticament des del web de l’IQPIB i han de lliurar
la sol·licitud signada i el justificant de pagament corresponent al centre seu.
Una persona experta en el sector de la qualificació professional actua com a avaluador i revisa el dossier i
l’informe elaborat per l’avaluador i manté una entrevista amb el candidat per tal de decidir si demostra o no
les competències que vol acreditar. Si no disposa d’evidències suficients per prendre aquesta decisió,
l’avaluador pot recollir més informació mitjançant altres instruments (entrevista professional, observació al
lloc de treball, simulació d’activitats professionals o proves professionals de competència).
L’avaluador elaborarà un informe en què constaran com a acreditades o no acreditades totes les unitats de
competència que s’han avaluat.
A més d’un certificat d’acreditació de les competències demostrades, el candidat disposarà d’un pla de
formació amb orientacions perquè pugui ampliar la seva formació (fent cicles formatius o cursos per a
l’obtenció de certificats de professionalitat) o per accedir a nous procediments d’acreditació de
competències.

– Acreditació i registre
S’expedeix una acreditació de cadascuna de les unitats de competència demostrades. Com s’ha dit, es poden
anar acumulant unitats de competència acreditades fins arribar a tenir totes les necessàries per obtenir un
certificat de professionalitat.
Les acreditacions queden inscrites al Registre d’Unitats de Competències Professionals de les Illes Balears i
al Servei d’Ocupació Estatal.
Què puc fer si m’interessa que es convoqui una qualificació professional concreta?
Al web de l’IQPIB es pot trobar una bústia de suggeriment de convocatòria. Es poden emplenar formularis
diferents si es té interès que es convoquin distintes qualificacions professionals.
En el cas que sigui una empresa, una entitat o un col·lectiu professional el que estigui interessat en una nova
convocatòria del procediment, ha de contactar directament amb l’IQPIB.
On puc sol·licitar orientació i informació?
Podeu adreçar-vos als Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) si voleu més informació
sobre els procediments d’acreditació de competències professionals o per saber quina o quines són les
qualificacions professionals que més s’ajusten a la vostra trajectòria formativa o laboral.
Si teniu dubtes sobre un procediment d’acreditació convocat en el qual vulgueu participar o ja participeu,
podeu adreçar-vos a l’IQPIB.
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