INFORMACIÓ
Abans de participar en el procediment pots demanar orientació
personalitzada als diferents Punts d’Orientació Acadèmica i
Professional (POAP), de les Illes Balears:
POAP central Palma

Carrer del Ter, 16, Son Fuster, 07009 Palma

Demana cita prèvia al tel. 971 17 76 06 o fes la teva consulta a
través del formulari de la pàgina web poap.caib.es.
EXTENSIONS
CEPA Alcúdia
971 89 71 85
CEPA Artà
971 82 93 00
CEPA Mancomunitat des Raiguer
971 51 21 57
CEPA Calvià
971 13 13 50
CEPA Sud
971 65 19 42
CEPA Francesc de Borja Moll
971 88 05 35
CEPA CIFP Pau Casesnoves
971 88 17 11
CEPA Llevant
971 84 47 85
CIFP Son Llebre
971 60 74 32
CEPA Camp Rodó
971 75 31 58
CEPA La Balanguera
971 73 02 65

Alcúdia,
Mallorca
Artà,
Mallorca
Binissalem,
Mallorca
Magaluf. Calvià,
Mallorca
Campos,
Mallorca
Inca,
Mallorca
Inca,
Mallorca
Manacor,
Mallorca
Es Pla de na Tesa, Marratxí,
Mallorca
Palma,
Mallorca
Palma,
Mallorca

CEPA s’Arenal
971 26 34 77
CEPA Son Canals
971 42 03 05
CIFP Francesc de Borja Moll
971 27 81 50
CIFP Nauticopesquera
971 70 00 68
CIFP Juníper Serra
971 47 07 74
CIFP Joan Taix
971 54 00 08
CEPA Mancomunitat des Pla
971 83 21 44
CEPA Ciutadella
971 38 61 24
CEPA Joan Mir i Mir
971 36 47 58
CEPA Pitiüses
971 30 53 68
CEPA Sant Antoni
971 34 85 95
CIFP Can Marines
971 33 60 73

S’Arenal. Palma,
Mallorca
Palma,
Mallorca
Palma,
Mallorca
Palma,
Mallorca
Palma,
Mallorca
Sa Pobla,
Mallorca
Vilafranca de Bonany,
Mallorca
Ciutadella de Menorca,
Menorca
Maó,
Menorca
Eivissa
Eivissa
Sant Antoni de Portmany,
Eivissa
Santa Eulària des Riu,
Eivissa

Per contactar amb els diferents POAP trobaràs més informació a la
web poap.caib.es, a l’apartat Mapa dels POAP de les Illes Balears .
WEBS D'INTERÈS
iqpib.caib.es - fp.caib.es - soib.es – todofp.es - incual.mecd.es
IQPIB
Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
Carrer del Ter, 16, Son Fuster, 07009 Palma
Telèfon: 971 177 774
adreça electrònica: iqpib@dgfpieas.caib.es

Acreditació de
competències professionals
a través de
l'experiencia laboral

Has après la professió a la feina?
Ara pots acreditar les teves competències
professionals que has après al llarg de la
teva vida laboral!

A qui pot interessar?
A les persones que han adquirit els seus coneixements professionals
desenvolupant una activitat laboral o fent cursos de formació sense
titulació oficial.
Com puc acreditar les meves Competències Professionals?
L’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)
ha convocat un procediment d’avaluació i acreditació de
competències professionals adquirides mitjançant l’experiència
laboral o vies no formals de formació.
L‘IQPIB anirà ampliant les qualificacions professionals obertes
que pots acreditar.
Si estàs interessat que es convoqui una determinada qualificació,
pots emplenar el formulari de suggeriment de convocatòria que
es troba a iqpib.caib.es .
Quins són els requisits per participar-hi?
Tenir la nacionalitat espanyola, el certificat de resident
comunitari, la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea o ser
titular d’una autorització de residència i treball a Espanya en vigor.
Edat en moment de la inscripció:
• Nivell I : 18 anys
• Nivell II i III : 20 anys.
A més, s‘ha de complir almenys un d‘aquests dos requisits:
1-Experiència laboral adquirida en els darrers 15 anys i
relacionada amb les competències que es volen acreditar:
• Nivell I: 2 anys (amb un mínim de 1200 hores treballades)
• Nivell II i III : 3 anys ( amb un mínim de 2000 hores
treballades).
2-Formació no formal realitzada en els darrers 10 anys i
relacionada amb les competències que vulguis acreditar:
• Nivell I : 200 hores
• Nivell II i III : 300 hores.

Quines són les fases del procediment?
Inscripció al procediment
Si la Qualificació Professional està convocada, i compleixes els
requisits, et pots inscriure a la pàgina web: iqpib.caib.es .
En el termini d'un mes la Comissió permanent contactarà amb tu.
Fase d’assessorament
Una vegada admès al procediment rebràs un correu electrònic amb
un enllaç per inscriure't a la fase d'assessorament.
Un assessor (professor especialista o persona procedent del món
laboral) t‘ajudarà a recopilar i organitzar tota la documentació
relativa a l'historial professional i formatiu relacionat amb les unitats
de competència relacionades amb la qualificació professional que vols
acreditar.
Fase d’avaluació
Un cop fet l’assessorament rebràs un correu electrònic amb l'enllaç
on et podràs inscriure a la fase d’avaluació.
Un avaluador (professor especialista o persona procedent del món
laboral) analitzarà la documentació que has aportat, et farà almenys
una entrevista i una visita al lloc de feina. Si no estàs en actiu,
l‘avaluador cercarà un lloc alternatiu. També pot dur a terme altres
proves, si ho troba necessari.
Fase d’acreditació i registre
L’IQPIB expedeix un certificat d’acreditació de les unitats de
competència que hagis demostrat. Aquestes acreditacions queden
inscrites en el registre d’Unitats de Competències Professionals de les
Illes Balears i en el registre del Servei d’Ocupació Estatal. També et
proporcionarà un pla de formació en el qual constaran les teves
possibilitats formatives.
Si necessites més informació relacionada amb el procediment et pots
dirigir
a
l’
IQPIB
a
través
de
l'adreça
electrònica,
iqpib@dgfpieas.caib.es .

