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Sistema integrat de la Formació Professional 
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(Administració laboral) 
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Qualificacions 
Títols i FPB/PFI 

(Administració educativa)  
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Qualificació N2 

Qualificació N2 

Qualificació N1 

CFGS 

Qualificació N1 

Qualificació N3 Certificat Professionalitat N3 
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FPB/PFI 

Certificat Professionalitat N3 

Certificat Professionalitat N3 

Certificat Professionalitat N2 

Certificat Professionalitat N2 

Certificat Professionalitat N2 

Certificat Professionalitat N1 

Certificat Professionalitat N1 
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És un procediment que permet a les persones obtenir, a partir de 

l’experiència laboral o de la formació rebuda, una certificació 

oficial capitalitzable per a l'obtenció, segons correspongui, d'un 

certificat de professionalitat, d'un títol de formació professional o 

d'ambdós.  

Que és l’acreditació de competències? 

Aquest procediment està regulat pel 

Real Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 

reconeixement de las competències professionals 

adquirides a través de l’experiència laboral. 
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http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781-C.pdf


Esquema d’una Qualificació Professional 

Denominació 

Família professional 

Codi 

Nivell 

Competència general 

Entorn professional 

Unitats de competència 

Mòduls formatius 

Qualificació 

Conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser assolides mitjançant formació 

modular o altres tipus de formació, així com per l’experiència laboral. 

Descriu de forma abreujada la comesa i funcions 

essencials del professional. 

Agrupació de competències que té valor i significat en 

el treball. Constitueix la unitat mínima susceptible de 

reconeixement i acreditació. 

Bloc coherent de formació associat a cadascuna de 

les unitats de competència que figuren en la 

qualificació. 

S’indica, amb caràcter orientador, l’àmbit 

professional, els sectors productius i les 

ocupacions o llocs de treball relacionats. 

UC1 UC2 UC3 UC4 

MF1 MF2 MF3 MF4 

Accés al Catàleg: web ICQP/Catàleg 4 

http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_cfp_dogc


Avaluació i acreditació de la competència professional 

Competència 

professional 

Avaluació de la 

competència 

professional 

Fase 

d’Assessorament 

Fase d’Avaluació 

S’identifiquen evidències de la 

competència laboral: les indirectes 

(documental) i les directes. 

Es comprova si el treballador 

demostra les evidències 

detectades. 

Resultat de 

l’avaluació 

Demostra  

la competència professional 

NO Demostra  

la competència professional 

El treballador és assessorat i 

avaluat de forma individual 



Com s’avalua i acredita la competència professional? 

L’Assessor: 

• Ajuda al/ a la treballador/a a autoavaluar la seva competència i 

completar el seu historial professional i formatiu 

• Emet un informe orientatiu  

 

 

Els Avaluadors 

• Analitzen l’informe de l’assessor i la documentació aportada 

• Entrevisten el/la treballador/a 

• Realitzen, si és el cas, altres  comprovacions 

• Emeten una valoració 
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Fase d’Assessorament 

Fase d’Avaluació 



Què suposa obtenir un certificat d'acreditació 

Reconeixement i acreditació 

de les competències 

professionals 
Certificat de 

professionalitat  
(Administració laboral) 

Títols de Formació 

Professional 
(Administració educativa)  

Cicle Formatiu 

Certificat Professionalitat 

Es pot demanar convalidar els mòduls 

professionals d’un títol de formació 

professional associats a les unitats de 

competència acreditades. 

Es pot obtenir un certificat de 

professionalitat o una acreditació parcial 

acumulable segons les unitats de 

competència acreditades. 
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Convocatòries públiques 
 

Convocatòries d'acreditació de competències 

Convocatòries específiques 
 

• Les convoca l’Administració laboral i/o educativa.  

• Es convoquen Unitats de Competència de diversos àmbits  

• Estan subjectes a un calendari 

• Els aspirants participen a títol individual 

• Han de disposar dels requisits d'accés 

• S’estableix un nombre màxim de persones a avaluar 

• L’aspirant ingressa un preu públic 

• Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 

poden sol·licitar a l’Administració la realització de convocatòries 

específiques. 
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Convocatòries específiques 
 

Convocatòries d'acreditació de competències 

• Les convoca l’Administració laboral i/o educativa en virtut d’un 

conveni específic amb una empresa, sector, col·lectiu... 

• Es convoquen les Unitats de Competència acordades 

• Els aspirants els aporta l’entitat.  

• Han de disposar dels requisits d’accés. 

• L’Administració designa els centre/s de referència on constituir la 

comissió avaluadora 

• Algunes fases es poden fer en altres espais 

• La informació i orientació i/o l’assessorament pot anar a càrrec de 

personal habilitat de l’entitat 

• L’aspirant ingressa un preu públic. 

• El pagament de la convocatòria s’acorda en el conveni. 
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Resultats dels processos d’acreditació de l’àmbit biocides 

FP: Seguretat i medi ambient  

AP: Gestió ambiental 

2 QP: Gestió (nivell 3) i aplicació (nivell 2) 

  TOTAL  2011 2013 
2013 

esp 
2014 

2014 

esp 
2015 

2015 

esp 

Places convocades 567 100 100   77   140 150   

Inscripció 613 146 101   77   289   

Acrediten alguna UC 585 136 101   73   275   

Acrediten mínim 1 QP 577 134 99   73   271   

UC amb “dificultats” d’acreditació: 

UC0078_2  Preparar i transportar mitjans i productes per al control de plagues (5 

persones no acrediten). 

UC0799_3  Realitzar la gestió documental dels processos de control d’organismes 

nocius (8 persones no acrediten).  

UC0801_3  Organitzar l’emmagatzematge i transport de biocides, productes 

fitosanitaris i mitjans necessaris per a la seva aplicació (5 persones no acrediten).  



icqp.ensenyament@gencat.cat 

Institut Català de Qualificacions Professionals 

Moltes gràcies! 

http://icqp.gencat.cat/


Com es pot obtenir l’habilitació? 

L’ICQP dissenya i organitza els cursos per habilitar els informadors i 

orientadors i els assessors i avaluadors.  

Qui són els requisits per fer aquests cursos: 

Per informadors i orientadors 

• No calen requisits d'accés 
 

Per fer d’assessors i avaluadors 

• Tenir una experiència d’almenys 4 anys com: 

∙ Professors amb atribució docent a una família professional 

∙ Formadors/es especialitzats en les UCs  

∙ Professionals experts en les UCs  

 

 Metodologia i 

instruments 

Experiència 

en el sector 

(UCs) 

Habilitació per 

assessorar i 

avaluar els 

aspirants del 

família i/o àrea o 

sector (Ucs) 12 



Qui avalua i acredita la competència professional? 

Comissió avaluadora. Designada per l’administració 

Mínim 5 membres habilitats per assessorar i avaluar les UC de la comissió. 

President/a 
Empleat públic de 

l’Administració 

Min. 6 anys exp. laboral o docent  
o  

Min. 2 anys assessor o avaluador 

Superar 
Curs 

Habilitació 
ICQP 

Secretari/a 
Empleat públic de 

l’Administració 

Min. exp. de 4 anys de: Professor/a 

amb atribució docent en la família, o 

formador/a dels mòduls associats a les 

UC, o professional expert en les UC. 

Vocals 
(Mínim 3) 

Sector 
formatiu i 

sector 
productiu.  

 

Professorat, 
Formador o extern 

 

L’Administració nomena les comissions avaluadores en centres públics de 

referència. És un òrgan col·legiat. 
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