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Quines qualificacions es convoquen?
ADG309_3. Assistència a la direcció
ADG310. Assistència documental i de gesti
ELE189_2. Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de
dades
ELE257_2. Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
HOT333_3. Gestió de pisos i neteja d’allotjaments
SAN025_2. Transport sanitari
SAN668_1. Trasllat i mobilització d'usuaris i pacients, documentació i materials en centres sanitaris
SEA026_2. Operacions d’estacions de tractament d’aigües
SEA028_2. Serveis per al control de plagues
SEA251_3. Gestions de serveis per al control d’organismes nocius
SSC089_2. Atenció sociosanitària a persones al domicili
SSC320_2. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
SSC321_3. Dinamització comunitària
SSC322_3. Educació infantil
SSC323_3. Inserció laboral de persones amb discapacitat
SSC324_3. Mediació comunitària
SSC451_3. Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes
SSC564_2. Dinamització d’activitats i temps lliure educatiu infantil i juvenil
TMV045_2. Manteniment d’estructures de carrosseria de vehicles
TMV046_2. Manteniment d’elements no estructurals de carrosseries de vehicles
TMV048_2 Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars
TMV197_2. Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles
TMV556_2. Operacions de manteniment d’elements de fusta d’embarcacions esportives i d’esbarjo
TMV605_3. Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions
esportives i d’esbarjo

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 77 74
c/e: iqpib@dgfpieas.caib.es
http://iqpib.caib.es
Adreça: C/ Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors, planta baixa,
(Polígon de Son Fuster) 07009 Palma
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PROCEDIMENT
D’ACREDITACIÓ
DE
COMPETÈNCIES

CONVOCATÒRIA
DESEMBRE

IQPIB

2019

PROFESSIONALS

A qui s’adreça?
A persones que no tenen una titulació oficial però sí coneixements adquirits per:
a) L’experiència laboral: Han après la professió al seu lloc de treball, fent voluntariat o
fent treball no remunerat i no compten amb una titulació oficial relacionada amb
la feina feta.
b) La formació no formal: Han fet cursos de formació que els han proporcionat
coneixements professionals però no una titulació oficial.

Quin és l’objectiu d’acreditar competències professionals?
Participar en el procediment d’acreditació vol dir demostrar, sobretot documentalment,
que es tenen uns coneixements i unes capacitats, és a dir, unes competències. El mínim que
es pot acreditar és una unitat de competència. Les unitats de competència s’agrupen en
qualificacions professionals. L’acreditació de competències professionals permet:
a) Obtenir un certificat de professionalitat, si es demostren totes les unitats de
competència d’una qualificació professional.
Cal assenyalar que no totes les qualificacions tenen un certificat de professionalitat
associat.
b) En fer la formació per obtenir un certificat de professionalitat, no haver de cursar
els mòduls formatius associats a les unitats de competència demostrades.
c) En cursar cicles de formació professional relacionats, convalidar alguns mòduls
professionals. Per poder-los convalidar, s’han de tenir els requisits per accedir al
cicle.
d) A les empreses, disposar d’uns referents objectius de les competències que té el
treballador, fet que facilita els processos de selecció i promoció.
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Quins són els requisits per poder participar en el procediment?
A. Tenir la nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària, la
targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea o ser titular d’una autorització de
residència o de residència i treball a Espanya, en vigor.
B. Edat en el moment de la inscripció:
Nivell I: 18 anys
Nivell II i III: 20 anys
C. A més, complir almenys un d’aquests dos requisits:
■ Experiència laboral adquirida en els darrers 10 anys i relacionada amb les
competències que es vulguin acreditar:
Nivell I: 2 anys (amb un mínim de 1.200 h treballades)
Nivells II i III: 3 anys (amb un mínim de 2.000 h treballades)
■ Formació realitzada en els darrers 10 anys i relacionada amb les competències que
es vulguin acreditar:
Nivell I: 200 h
Nivell II i III: 300 h

Quines són les fases del procediment?
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ: Al lloc web «http://iqpib.caib.es » i als Punts d’Orientació
Acadèmica i Professional (POAP).
PROCEDIMENT:
ACCÉS AL PROCEDIMENT
ASSESSORAMENT

AVALUACIÓ

ACREDITACIÓ I REGISTRE

INSCRIPCIÓ

Del 3 al 13 de gener de 2020

INSCRIPCIÓ

Del 4 a l’11 de març

DESENVOLUPAMENT

Del 27 de març al 4 de maig

INSCRIPCIÓ

Del 6 al 12 de maig

DESENVOLUPAMENT

Del 22 de maig al 6 de juliol

RECOLLIDA CERTIFICAT

del 10 de setembre al 20 de
desembre de 2020
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INSCRIPCIÓ AL PROCEDIMENT:

Sol·licitud de participació telemàtica, disponible al lloc web de l’IQPIB.

-

-

Lliurament de la documentació sol·licitada, als llocs establerts.

FASE D’ASSESSORAMENT:
-

Sol·licitud d’inscripció telemàtica a l’assessorament, disponible al lloc web de
l’IQPIB. Lliurament de la sol·licitud telemàtica i del dossier del candidat, als
llocs establerts. El dossier s’ha de confeccionar seguint les instruccions que
figuren al lloc web de l’IQPIB.

-

Revisió i millora del dossier, amb l’assessor. Almenys una de les intervencions
d’assessorament ha de ser presencial. Es proporciona informe d’assessorament.

FASE D’AVALUACIÓ:
-

Sol·licitud d’inscripció telemàtica a l’avaluació, disponible al lloc web de l’IQPIB.
Lliurament de la documentació sol·licitada, als llocs establerts.
-

Realització de les intervencions proposades per l’avaluador (entrevista i visita al
lloc de treball, altres proves). Almenys una de les intervencions ha de ser
presencial.

FASE D’ACREDITACIÓ I REGISTRE: recollida del certificat, el dossier i el pla de formació.

On em poden proporcionar informació i orientació?
POAP CENTRAL
Carrer Ter, 16. 07009. Palma (polígon So
n Fuster. Edifici Alexandre Rosselló, baixos)
971 17 78 59
poapcentral@gmail.com

POAP JOAN TAIX
CIFP Joan Taix
Carrer del Mestre Arabí, 15, 07420 Sa Pobla
971 540 008
poapjoantaix@gmail.com

POAP SON LLEBRE
Carrer d'Inés Ribera, 8 A, 07141 Marratxí
971 607 432
poapsonllebre@gmail.com

POAP NAUTICOPESQUERA
Carrer del Dic de l'Oest, s/n, 07015 Palma
971 700 068
poapnauticopesquera@gmail.com

POAP EIVISSA
CEPA Pitiüses
Carrer de Castella, s/n, 07800 Eivissa
(davant mercat nou).
971 301 249
poapeivissa@gmail.com

POAP MAÓ
CEPA Joan Mir i Mir
Carrer de Sant Joan, 10, 07702 Maó
971 364 758
poapmao@gmail.com

