Programa finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Pròximament sortirà al BOIB una nova convocatòria del procediment per acreditar les
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no
formals de formació.
Les qualificacions objecte d'aquesta convocatòria són:
Qualificació

codi

Activitats administratives de recepció i atenció al client

ADG307_2

Activitats de gestió administrativa

ADG308_2

Guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana

AFD159_2

Condicionament físic a sala d'entrenament polivalent

AFD097_3

Condicionament físic en grup amb suport musical

AFD162_3

Serveis de bar i cafeteria

HOT327_2

Serveis de restaurant

HOT328_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i de ventilacióextracció

IMA369_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques

IMA040_2

Càmera de cinema, vídeo i televisió

IMS294_3

Operacions de producció de laboratori d'imatge

IMS435_2

Producció en laboratori d'imatge

IMS440_3

Producció fotogràfica

IMS441_3

Atenció sanitària a víctimes múltiples i catàstrofes

SAN122_2

Atenció sociosanitària a persones al domicili

SSC089_2

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

SSC320_2

Educació infantil

SSC322_3

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres
educatius

SSC444_3

Operacions de manteniment d'elements
de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo

TMV556_2

Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de
recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo

TMV603_3

Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips
d'embarcacions esportives i d'esbarjo

TMV605_3

Carrer del Ter, 16, planta baixa
07009 Palma
Tel. 971 17 77 74
iqpib.caib.es

Els requisits per poder participar són entre d'altres
a) Tenir, com a mínim, en el moment de fer la inscripció:
• 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.
• 20 anys, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.
b) Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les unitats de
competències de les qualificacions professionals que es volen acreditar, d’acord
amb el que figura a continuació:
i.
En el cas d’experiència laboral, per a les qualificacions de nivell 1, s’han de
justificar almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total
els darrers 10 anys.
ii.
En el cas d’experiència laboral, per a les qualificacions de nivell 2 i 3, s’han
de justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en
total els darrers 10 anys.
iii.
En el cas de formació, s’han de justificar almenys 200 hores de formació
relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions
professionals de nivell 1 que es volen acreditar, i almenys 300 hores de
formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions
professionals de nivell 2 i 3 que es volen acreditar. La formació indicada
s’ha d’haver duit a terme en els darrers 10 anys.
El termini de sol·licitud d’inscripció al procediment és del 10 al 23 de gener de 2019.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l'Institut de les Qualificacions
Professionals (IQPIB) http://iqpib.caib.es.
Palma, 20 novembre de 2018

