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PRESENTACIÓ 

La informació i orientació del servei d’Acreditació de competències professionals ofereix, a 
les persones que ho sol·licitin, suport sobre: 

- les fases del procediment 

- la seva admissió 

- els seus drets i compromisos 

- les acreditacions ofcials que poden obtenir i els seus efectes 

Aquesta informació i orientació és clau per tal que les persones usuàries puguin prendre 
decisions de manera fonamentada sobre la seva participació en el servei. 

La Guia per a la informació i orientació del servei d’Acreditació de competències 
professionals és un document de suport i consulta dirigit a les persones informadores 
i orientadores, que té com a objectiu afavorir el millor desenvolupament de les funcions 
específques que els són assignades i garantir una atenció individualitzada de qualitat a les 
persones usuàries. 

L’acreditació de les competències professionals és l’oportunitat d’aconseguir una 
certifcació ofcial mitjançant la demostració d’allò que la persona usuària és capaç de fer, 
a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda ofcialment. 

La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes, que preferentment són 
virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals del Catàleg Nacional de 
Qualifcacions Professionals i que constitueixen part d’un certifcat de professionalitat o títol 
professional. 

En acabar el procediment, si la persona demostra que ha adquirit les unitats de 
competència, obté una certifcació ofcial que li permet, posteriorment, convalidar o 
completar la formació d’un Certifcat de professionalitat o d’un Títol de Formació 
Professional. 

Actualment, aquest és un servei permanent en el qual la ciutadania pot inscriure’s, 
sense cap cost, els 365 dies de l’any. 
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1. EL SERVEI D’ACREDITACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

La inscripció a aquest servei està oberta permanentment i no suposa cap cost per a la 
persona usuària. Permet aconseguir una acreditació ofcial mitjançant la demostració d’allò 
que la persona usuària és capaç de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva 
formació no reconeguda ofcialment. 

L’obtenció d’un certifcat d’acreditació facilita el desenvolupament professional i personal 
perquè millora el currículum i les possibilitats de trobar feina i, per tant, incrementa les possi-
bilitats de mobilitat laboral. A més, quan s’acaba el procediment, la persona usuària rep una 
orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir. 

EMPODERAMENT RECONEIXEMENT NOVA OPORTUNITAT MILLORA DE LES POSSIBILITAT DE 
PERSONAL PROFESSIONAL PER A L’ADQUISICIÓ POSSIBILITATS MOBILITAT LABORAL 

D’UNA CERTIFICACIÓ D’INSERCIÓ O PROFESSIONAL 
OFICIAL REINSERCIÓ LABORAL 

Per a les empreses, ofereix la possibilitat d’identifcar el talent de les persones. Els 
permet garantir un servei professional de qualitat atès que les persones certifquen les seves 
competències per exercir una determinada professió. També es facilita la implantació de 
models de gestió per competències a les plantilles, l’adaptació del pla de formació i, en 
defnitiva, la millora de la seva productivitat i competitivitat. 

IDENTIFICAR GARANTIR UN SERVEI FACILITAR LA ADAPTAR EL PLA MILLORAR LA 
EL TALENT DE PROFESSIONAL IMPLANTACIÓ DE DE FORMACIÓ PRODUCTIVITAT I 
LES PERSONES DE QUALITAT ATÈS MODELS DE GESTIÓ PER LA COMPETITIVITAT 

QUE LES PERSONES COMPETÈNCIES A LES DE LES EMPRESES 
CERTIFIQUEN LES PLANTILLES 

SEVES COMPETÈNCIES 
PER EXERCIR UNA 

DETERMINADA 
PROFESSIÓ 
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2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ I 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS DE CATALUNYA 

La formació professional permet l’obtenció de títols, certifcats de professionalitat i 
certifcats d’acreditació parcials acumulables. 

L’oferta de formació professional té caràcter parcial i acumulable, i inclou la formació 
professional inicial (d’ara endavant FPI) de l’àmbit educatiu i la formació per a l’ocupació 
(d’ara endavant FPO) de l’àmbit laboral que responen al Catàleg de Qualifcacions 
Professionals de Catalunya (d’ara endavant Catàleg FPCAT). 

La qualifcació professional és el conjunt de competències professionals, és a dir, el 
conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici d’una activitat professional 
d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació, que poden ser adquirides a través 
de la formació i de l’experiència professional. 

El referent competencial de la qualifcació s’organitza en unitats de competència (d’ara 
endavant UC), la fnalitat de les quals és, d’una banda, permetre el disseny de formació 
per competències en estructura modular i, de l’altra, constituir la unitat mínima de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per la via de l’experiència 
professional o altres vies de formació. És a dir, la persona usuària pot obtenir certifcacions 
parcials acumulables d’unitats de competència fns a adquirir la qualifcació professional. 

La UC és l’element nuclear que permet la connexió entre els sistemes de formació i 
l’experiència professional, en tant que és aquí on s’estableix quin és el comportament que 
s’espera de la persona en el desenvolupament de l’ocupació. 

UNITAT DE 
COMPETÈNCIA

A

UNITAT DE 
COMPETÈNCIA

B

UNITAT DE 
COMPETÈNCIA

C

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL+ + = 

La formació professional facilita l’obtenció d’unitats de competència i qualifcacions 
professionals; la formació professional per a l’ocupació permet l’obtenció de certifcats de 
professionalitat, mentre que la formació professional del sistema educatiu atorga títols de 
formació professional. 
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Els certifcats de professionalitat acrediten una qualifcació professional. 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL

CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT= 

Els títols de formació professional inclouen, com a mínim, una qualifcació professional 
completa, així com també diverses unitats de competència i altres continguts formatius. 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL

B

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL

A

UNITAT DE 
COMPETÈNCIA

ALTRES 
CONTINGUTS

TÍTOL DE 
FORMACIÓ 

PROFESSIONAL
+ + + = 

Les qualifcacions professionals que integren el Catàleg FPCAT es classifquen en 
26 famílies professionals i abasten els nivells de qualifcació 1, 2 i 3 que corresponen a 
la formació professional. 

CERTIFICAT DE 

PROFESSIONALITAT 

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 

DE NIVELL 2 

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 

DE NIVELL 3 

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 

DE NIVELL 1 

QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

DE NIVELL 1 

TÍTOL DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

CICLE FORMATIU 
DE GRAU BÀSIC 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

DE NIVELL 2 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

DE NIVELL 3 

CICLE FORMATIU 
DE GRAU SUPERIOR 

CICLE FORMATIU 
DE GRAU MITJÀ 

\ 8 



GUIA D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ  
DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ DE 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Els nivells de qualifcació professional 1, 2 i 3 responen a les següents descripcions: 

Nivells de 
Qualifcació 

Descripció Exemple 

Nivell 1 

Activitats relativament simples 
que formen part de processos 
estandarditzats. La seva realització 
requereix de l’aplicació de coneixements 
bàsics teòrics i capacitats pràctiques 
limitades. 

L’equivalent a les tasques que duu a 
terme un/a auxiliar de vendes. 

Nivell 2 

Activitats professionals concretes que 
requereixen la capacitat d’utilitzar 
instruments i tècniques pròpies, també 
de manera autònoma. La seva realització 
requereix de coneixements tècnics de 
l’activitat i capacitats de comprensió i 
aplicació d’un procés determinat. 

L’equivalent a les tasques que duu a 
terme un/a venedor/a. 

Nivell 3 

Activitats professionals que requereixen 
el domini de diverses tècniques i 
poden ser executades de manera 
autònoma i impliquen responsabilitat de 
coordinació i supervisió de treball tècnic i 
especialitat. La seva realització requereix 
de coneixements tècnics i científcs 
d’aquestes activitats i l’avaluació dels 
factors dels procés i de les seves 
repercussions econòmiques. 

L’equivalent a les tasques que duu a 
terme un/a cap de secció d’un gran 
magatzem 
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Les 26 famílies professionals en què s’estructura la formació professional actualment a 
Catalunya són: 

Taula 1: Famílies professionals 

Activitats físiques 
esportives 

Administració i gestió Agrària 

Arts i artesanies Arts gràfques Comerç i màrqueting 

Edifcació i obra civil Electricitat i electrònica Energia i aigua 

Fabricació mecànica Fusta, moble i suro Hoteleria i turisme 

Imatge personal Imatge i so Indústries alimentàries 

Indústries extractives 
Informàtica 

i comunicacions 
Instal·lació 

i manteniment 

Marítimopesquera Química Sanitat 

Seguretat 
i Medi ambient 

Serveis socioculturals 
i a la comunitat 

Textil, confecció i pell 

Transport i Manteniment 
de vehicles 

Vidre i ceràmica1 

1 Actualment no existeix oferta de formació professional a Catalunya per a aquesta família professional. 
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104 

FAMÍLIES 
PROFESSIONALS 

ÀREES 
PROFESSIONALS 

QUALIFICACIONS 

Gràfcament, l’estructura de la formació i qualifcació professionals és la següent2: 

CATÀLEG DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 

ÀMBIT 26 ÀMBIT 
EDUCATIU 

711 

LABORAL 

CORRESPONDÈNCIES 

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

INICIAL 
(FPI) 

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

PER A 
L‘OPCUPACIÓ 

(FPO) 

FORMACIÓ PER A LES FORMACIÓ PER A LES 
PERSONES ATURADES PERSONES TREBALLADORES 

IFE 
>16 I <20 

NESE 

PFI 
>16 I <21 
NO ESO 

CFGB 
>15 I <17 

CFGM 
>16 

CFGS 
>18 

CP 
>16 

FORMACIÓ 
PROGRAMADA 
PER L’EMRESA 
BONIFICADA 

FORMACIÓ 
CATÀLEG 

PROPI 
>16 

AUXILIAR CERTIFICAT 
ACADÈMIC 

PROFESSIONAL 

TÍTOL BÀSIC 
DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

CERTIFICAT 
D’ASSISTÈNCIA 

I APROFITAMENT 

CERTIFICAT 
D’ASSISTÈNCIA 

I APROFITAMENT 

CERTIFICAT 
DE 

PROFESSIONALITAT TÍTOL 

CURSOS 
D’ESPECIALITZACIÓ 

I GRADUAT 
EN ESO DE FORMACIÓ 

PROFESSIONAL 

AUXILIAR 
NIVELL 1 

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 1 

TÈCNIC/A 
NIVELL 2 

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 2 

TÈCNIC/A 
SUPERIOR 

NIVELL 3 

CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT 3 

2 Itineraris Formatius Específcs (IFE), Programes de Formació i Inserció (PFI), Cicles Formatius de Grau Bàsic (CFGB), Cicles For-
matius de Grau Mitjà (CFGM), Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), Certifcat de Professionalitat (CP). 
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La inscripció al servei d’Acreditació es fa per àmbits. 

Un àmbit és el conjunt de competències professionals que conformen un certifcat de 
professionalitat o un títol de formació professional, que s’inclou en una de les 26 famílies 
professionals. 

Cada àmbit comprèn una o diverses qualifcacions professionals. 

Alhora cada qualifcació comprèn una o diverses unitats de competència, que és el con-
junt mínim que pot ser objecte d’acreditació. 

FAMÍLIA 
PROFESSIONAL 

ÀMBIT 1 

ÀMBIT 2 

ÀMBIT 3 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

1 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

2 

UNITAT DE 
COMPETÈNCIA 

2 

UNITAT DE 
COMPETÈNCIA 

3 

UNITAT DE 
COMPETÈNCIA 

1 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

3 

ÀMBIT 
QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL 

Exemple d’àmbit professional: 

Família professional Serveis socioculturals i a la comunitat 

Àmbit Atenció a persones en situació de dependència 

Qualifcació professional Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 

Unitats de competència 1. Preparar i recolzar les intervencions d’atenció a les persones 
i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip 
interdisciplinari. 

2. Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones 
dependents en l’àmbit institucional. 

3. Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a 
persones en situació de dependència en l’àmbit institucional. 

4. Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a 
persones dependents en l’àmbit institucional. 
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3. REQUISITS DELS PUNTS D’INFORMACIÓ 
I ORIENTACIÓ DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ 

La normativa bàsica3 estableix que s’ha d’oferir informació i orientació del servei d’Acredita-
ció de competències professionals almenys des dels: 

- Centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional 

- Centres d’educació per a persones adultes 

- Centres autoritzats per impartir formació professional per a l’ocupació 

- Ofcines d’ocupació 

En aquest sentit, hi ha també altres entitats interessades a participar en la Xarxa del Sis-
tema FPCAT com a punts d’informació i orientació del servei d’Acreditació de competències 
professionals que, si compleixen els requisits establerts, son activats per l’Agència FPCAT. 

Els requisits que han de complir els punts d’informació i orientació del servei d’Acreditació 
son els següents: 

Incorporar informació a la seva pàgina web. 

amb els recursos tècnics i materials adequats. 
Disposar d’un espai físic o virtual per dur a terme l'atenció a les persones usuàries 

d’Acreditació de competències professionals. 
Disposar de persones professionals per oferir informació i orientació del servei-

-

-

Cal emplenar el formulari disponible al portal FPCAT per sol·licitar l’alta. 

Per oferir un bon servei a la ciutadania, cal que l’Agència disposi en tot moment de les 
dades actualitzades, per aquells punts d’informació i orientació que ja son actius, si han mo-
difcat alguna informació, es proporciona el formulari per actualitzar les dades. 

Mitjançant el portal FPCAT, l’Agència posa a disposició dels punts d’informació i orien-
tació els materials actualitzats de formació i difusió necessaris per tal que les persones que 
porten a terme la tasca d’informació i orientació tinguin els recursos formatius per exercir la 
seva funció. 

3 Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifca el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les 
competències professionals adquirides per experiència laboral. 
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4. EL PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA INFORMADORA I 
ORIENTADORA DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ 

Les persones informadores i orientadores són una peça clau per assegurar que les persones 
usuàries que volen acreditar competències professionals reben un servei efectiu i de qualitat, 
oferint-los una atenció i seguiment personalitzats ajustat a cada tipus de perfl i a les seves 
necessitats particulars. 

4.1. Funcions de la persona informadora i orientadora 

Les seves funcions principals són: 

- Informar del servei d’Acreditació de competències professionals: 

- la inscripció 

- els requisits d’admissió 

- els seus drets i les seves obligacions 

- les acreditacions ofcials que poden obtenir i els seus efectes 

- Donar suport a la persona usuària en el procés d’inscripció al servei d’Acreditació. 

- Garantir que la persona usuària, mitjançant un llenguatge i material adaptat, si escau, 
pren les decisions de manera fonamentada en relació amb la seva participació al 
servei d’Acreditació. 

4.2. Informació i orientació del servei d’Acreditació de competències 
professionals 

A continuació, es descriuen les actuacions a seguir per la persona informadora i ori-
entadora, com a mínim: 

a. Acollida de la persona interessada, a la qual se li ofereix informació general del 
servei (requisits, fases, temporització, etc.). 

b. Explicació i, lliurament si escau, de la Guia de la persona usuària, que conté un 
resum de les principals actuacions que es porten a terme al servei d’Acreditació de 
competències professionals i que es troba al portal web de l’Agència FPCAT. 

c. Suport per relacionar la seva experiència professional i/o formació no recone-
guda ofcialment amb l’àmbit o àmbits als quals es pot inscriure. 

d. Suport en els tràmits telemàtics associats al servei, si escau. 
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D’altra banda, per tal d’oferir un servei més complet poden també: 

a. Recollida de les dades bàsiques de la persona usuària (dades personals, perfl pro-
fessional, expectatives, etc.) a través d’una entrevista. 

b. Suport en l’elaboració o actualització del currículum de la persona usuària. 

c. Elaboració i lliurament del Document d’orientació amb les observacions i recoma-
nacions a la persona que sol·licita informació i orientació del servei. 
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5. PROCEDIMENT DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ 
DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

Abans de la inscripció al servei d’Acreditació de competències professionals és molt reco-
manable que la persona usuària s’adreci a un punt d’informació i orientació que li ofereix 
una atenció i seguiment personalitzat ajustat al seu perfl i a les seves necessitats particulars. 
D’aquesta manera, la persona usuària podrà prendre decisions de manera fonamentada 
sobre la seva participació en el servei i serà acompanyada, en el cas que sigui necessari, a 
l’inici i durant el desenvolupament d’aquest. 

El servei d’Acreditació de competències professionals consta de 3 fases4: 

1. Fase 1.1. S’acompanya la persona usuària a emplenar el seu Historial 
d’assessorament Professional i Formatiu i a recopilar la documentació justifcativa. 

1.2. Es verifca l’acompliment dels requisits d’admissió al servei 
d’Acreditació; en cas que la persona usuària en quedi exclosa se 
li lliura un informe de recomanacions. 

1.3. La persona autoavalua la seva competència professional amb el 
suport de la persona assessora. 

1.4. La persona assessora elabora l’informe d’assessorament (informe 
no vinculant de recomanacions sobre les unitats de competència 
que poden ser avaluades), que inclou l’itinerari de continuïtat 
formativa en cas que no es recomani avaluar alguna unitat de 
competència. 

1.5. La persona assessora, amb el vistiplau de la persona usuària, 
emplena el Sol·licitut unitats de competència a avaluar. 

2. Fase 2.1. La persona avaluadora comprova la competència professional 
d’avaluació de la persona usuària mitjançant els instruments d’avaluació 

pertinents (entrevista professional, observació al lloc de treball, 
simulació pràctica, etc.). 

3. Fase 3.1. La persona usuària rep Certifcat de les unitats de competència 
d’acreditació de demostrades demostrades i una Proposta de continuïtat 
la competència formativa. 
professional 3.2. Si s’avalua favorablement una qualifcació professional completa, 

la persona usuària pot emplenar la sol·licitud de tramitació del 
certifcat de professionalitat. 

4 En referència amb la fase d’avaluació, a nivell comunicatiu, se substitueix la paraula avaluació per demostració, per tal que la 
persona usuària entengui que no es tracta de fer un examen sinó de demostrar allò que és capaç de fer. 
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En fnalitzar el procediment, des de l’Agència FPCAT, es transfereixen els resultats de 
l’acreditació de competències professionals de cadascuna de les unitats de competència 
demostrades al Registre estatal. 

Amb el certifcat d’acreditació, si la persona usuària demostra totes les unitats de com-
petència d’una qualifcació professional té dret a sol·licitar la tramitació d’un Certifcat de 
professionalitat. 

Si la persona usuària vol continuar formant-se podrà sol·licitar l’exempció de la forma-
ció corresponent (de certifcats de professionalitat o títols de formació professional) relacio-
nats amb les unitats de competència que ha acreditat. 
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6. INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ACREDITACIÓ 
DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

El servei s’adreça a aquelles persones que han acumulat al llarg de la vida competències 
professionals adquirides per diverses vies: l’experiència laboral, les activitats fruit de la par-
ticipació cívica, social o comunitària i/o la formació no reconeguda ofcialment, i que volen 
obtenir un reconeixement d’aquestes competències a través d’un certifcat ofcial. 

6.1. Requisits d’admissió 

Per poder ser admès/a en el servei d’Acreditació de competències professionals, les perso-
nes usuàries han de complir els requisits següents: 

1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents: 

- Certifcat de registre de ciutadania comunitària. 

- Targeta de família de ciutadà/ana de la Unió Europea. 

- Autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor. 

- Sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 
d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària. 

2. Requisits d’edat: 

- Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1, que corresponen a un lloc 
de treball d’auxiliar (per exemple, una persona auxiliar de venda) o 20 anys per a les 
unitats de competència de nivells 2 i 3, que corresponen a un lloc de treball de tècnic/a 
(per exemple, una persona venedora) o tècnic/a superior (per exemple, una persona 
representant de comerç o agent comercial), respectivament. 

3. En el cas d’experiència laboral, en els últims 15 anys transcorreguts abans de la presen-
tació de la sol·licitud d’inscripció, cal justifcar: 

- Experiència laboral d’almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades en 
total (150 dies de 8 hores treballades) per a unitats de competència de nivell 1. 

- Experiència laboral d’almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en 
total (250 dies de 8 hores treballades) per a unitats de competència de nivells 2 i 3. 
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4. En el cas de formació no reconeguda oficialment, en els darrers 10 anys transcorreguts 
abans de la presentació de la sol·licitud, cal justificar:

 - Formació relacionada de 200 hores, com a mínim, per acreditar competències de 
nivell 1. En el cas de tenir una formació de menys de 200 hores, cal que tingui almenys el 
mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de competència que es vol acreditar.

 - Formació relacionada de 300 hores, com a mínim, per acreditar competències de 
nivells 2 i 3. En el cas de tenir una formació de menys de 300 hores, cal que tingui 
almenys el mateix nombre d’hores que la formació de la unitat de competència que es 
vol acreditar.

En el cas que la persona usuària reuneixi els requisits d’experiència laboral i/o 
formació no reconeguda i no els pugui justificar documentalment segons la normativa 
vigent, si té més de 25 anys, es pot inscriure al servei. Durant la fase d’assessorament, amb 
el suport de la persona assessora, la persona usuària emplena l’historial professional i for-
matiu en el qual declara la seva experiència professional i/o la seva formació no reconeguda 
oficialment.

Les persones assessores, una vegada valorat l’Historial professional i formatiu, emeten 
un informe sobre la procedència o no de la participació de la persona usuària en el servei 
d’Acreditació de competències professionals. Si l’informe és positiu, es procedirà a la ins-
cripció definitiva.

Tot i disposar dels requisits, no poden participar en el servei les persones que ja tinguin 
acreditades les unitats de competència a les quals es volen presentar o que estiguin en pro-
cés d’acreditar-les. 

6.2. Procediment d’inscripció al servei d’Acreditació de competènci-
es professionals

En el moment de la inscripció la persona usuària ha de:

 - Primer: saber de quin “ÀMBIT” s’ha d’inscriure la persona usuària.

 - Per facilitar aquest pas es pot consultar el cercador d’àmbits. Cal emplenar una 
sol·licitud d’inscripció per cada àmbit al qual la persona usuària es vulgui acreditar.

 - Segon: disposar d’un currículum5 actualitzat.

 - Per inscriure’s, la persona usuària ha de presentar qualsevol tipus de currículum al 
més actualitzat possible i en un idioma oficial de Catalunya. Es facilita un model en el 
cas que no es disposi de cap currículum.

 - Tercer: fer la inscripció al servei d’Acreditació de competències professionals.

5 En el cas que la persona, major de 25 anys, compleixi els requisits d’experiència professional o de formació no reconeguda 
ofcialment però no els pugui justifcar documentalment, ha de marcar l’opció ja contemplada per a aquesta situació concreta a 
la sol·licitud i no ha d’adjuntar el seu currículum; quan iniciï la fase d’assessorament rebrà les indicacions necessàries per verifcar 
l’acompliment dels requisits. 
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6.3. Instruccions per a la inscripció 

1. Dades generals 

Sol·licitud d’inscripció al servei d’Acreditació de competències professionals. 

El primer apartat que cal emplenar és el de dades generals. Tal com es pot veure 
a la imatge superior, en primer lloc cal incloure les dades d’identifcació de la 
persona usuària: nom, primer cognom i segon cognom (no obligatori), tipus 
d’identifcació (DNI o NIE), el número del document d’identifcació, la data de nai-
xement, el país de naixement, la nacionalitat i el sexe. 

Seguidament, cal emplenar l’adreça de residència: tipus de via, nom de la via, 
número, població, província, codi postal, telèfon fx i/o mòbil, adreça de correu 
electrònic i confrmació de correu electrònic. En cas de residència en una població 
que sigui a l’estranger, cal seleccionar-ho en el formulari perquè s’obri un desple-
gable per indicar-la. 

A continuació, cal assenyalar si l’adreça de correu electrònic és personal o de 
l’empresa; en aquest últim cas, s’obre un desplegable per introduir el correu elec-
trònic personal. 

També cal indicar si el lloc de treball és dins o fora de Catalunya, o bé si la perso-
na usuària es troba en situació d’atur. 
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2. Requisits que compleixo 

El segon apartat és una declaració responsable conforme es reuneixen els requi-
sits d’admissió al servei d’Acreditació. Cal llegir-los atentament i clicar a la casella 
en cas de compliment de requisits per tal d’inscriure’s al servei. 

3. Dades específques CERCADOR D’ÀMBIT 

El tercer apartat correspon a les dades específques, en què cal emplenar l’Àm-
bit al qual la persona usuària es vol inscriure. Per fer-ho, cal clicar sobre la lupa i 
escollir l’àmbit. 

En cas que la persona usuària no sàpiga identifcar-lo, té l’opció de cercar-lo mit-
jançant el Cercador d’àmbit. Aquest cercador permet a la persona usuària identi-
fcar la família professional, l’ocupació més propera a la seva activitat professional 
i l’àmbit al qual es pot inscriure. Si la persona usuària es vol inscriure a més d’un 
àmbit ha de fer una sol·licitud d’inscripció per a cada àmbit. 
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A l’apartat d’Opcions disponibles, en el quadre de l’esquerra (Opcions dispo-

Seleccioneu aquesta frase i moveu-la cap a la dreta

nibles), cal seleccionar la frase “Seleccioneu aquesta frase i moveu-la cap a la 
dreta” i passar-lo al quadre de la dreta (Opcions seleccionades) 

Seleccioneu aquesta frase i moveu-la cap a la dreta 
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4. Dades que al·lego 

En aquest apartat, s’ha de seleccionar una de les dues caselles segons la situació 
de la persona usuària: 

1. En cas que es tinguin els requisits d’admissió i es puguin justifcar docu-
mentalment, la persona usuària ha de clicar a la primera casella i emplenar 
almenys un dels camps següents: 

- En cas d’haver treballat com a persona assalariada, autònoma o com a 
cuidadora no professional, cal introduir el nombre de dies que s’han tre-
ballat fent tasques relacionades amb l’àmbit al qual sol·licita inscriure’s. 

- En cas d’haver treballat com a persona voluntària o becària, cal introduir 
el nombre de dies durant els quals s’han fet tasques relacionades amb 
l’àmbit al qual sol·licita inscriure’s. 

- En cas d’haver fet alguna formació no reconeguda ofcialment, cal indi-
car el nombre d’hores totals de les accions formatives fetes relacionades 
amb l’àmbit al qual sol·licita inscriure’s. 

2. En cas de tenir més de 25 anys i complir els requisits d’admissió però no 
poder-los justifcar documentalment d’acord amb l’article 10.2 de la Resolu-
ció del servei d’Acreditació, cal clicar a la casella: “No puc justifcar comple-
tament els requisits mitjançant la documentació requerida, però sí que els 
reuneixo i tinc més de 25 anys”. 

5. Situacions de dades que al·lego 

El cinquè apartat correspon a les situacions de dades que al·lego, on cal que la 
persona usuària cliqui a la casella corresponent segons la seva experiència profes-
sional i formativa relacionades amb l’àmbit en què es vol inscriure. Es pot clicar a 
més d’una opció. 
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6. Documents justifcatius 

El sisè apartat es refereix als documents justifcatius i cal adjuntar el currículum ac-
tualitzat, que pot ser en qualsevol model (al portal FPCAT es pot trobar un model 
orientatiu). Hi ha de constar l’experiència professional i la formació no reconeguda 
ofcialment relacionada amb l’àmbit en el qual la persona usuària s’inscriu. 

La persona usuària que ha seleccionat a l’apartat de “Dades que al·lego” la casella 
“No puc justifcar completament els requisits mitjançant la documentació requeri-
da, però sí que els reuneixo i tinc més de 25 anys” no ha d’adjuntar cap currí-
culum. Quan inicia el procediment la persona assessora li indica com justifcar els 
requisits d’admissió. 

7. Declaració 

En el setè apartat la persona usuària ha de clicar a la declaració de responsabilitat 
de la certesa de les dades facilitades. La falsedat en les dades aportades comporta 
la pèrdua del dret a participar en el servei d’Acreditació. 

8. Comunicació electrònica 

El vuitè apartat informa de la conformitat de la persona usuària a rebre comunica-
cions electròniques a través del correu electrònic facilitat en aquest formulari. 
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9. Protecció de dades 

El novè apartat inclou la informació sobre la protecció de dades que cal que la 
persona usuària marqui a la casella fnal. 

10. Enviament de sol·licitud 

Finalment, cal clicar a “Envia sol·licitud” per tal de fnalitzar la inscripció al servei. 

11. Resguard de la sol·licitud d’inscripció 

Una vegada enviada la sol·licitud, apareix una fnestra emergent que confrma que 
la sol·licitud s’ha tramitat correctament i en la qual es pot descarregar el resguard 
de la sol·licitud d’inscripció. Alhora, la persona usuària rep el resguard de la sol·li-
citud al correu facilitat en aquest formulari. 

Aquest resguard conté el codi de la sol·licitud, que s’ha de guardar durant 
tot el procediment, ja que permet identifcar-se per fer consultes sobre 

l’estat de l’expedient. 
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7. FASE D’ASSESSORAMENT 

Per a la verifcació dels requisits d’admissió i per a l’elaboració de l’historial professional i 
formatiu, la persona usuària ha de lliurar la documentació justifcativa corresponent. 

7.1. Documentació justifcativa 

Les persones usuàries, un cop iniciïn la fase d’assessorament, hauran de presentar la 
documentació que considerin necessària per justifcar els requisits d’admissió i la competèn-
cia professional requerida de les unitats de competència que vulguin acreditar. 

7.1.1. Justifcació de l’experiència professional de les persones usuàries 

Per a persones - El Certifcat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe 
treballadores de Vida Laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat 
assalariades on estigui afliada la persona usuària, on ha de constar l’empresa, 

grup de cotització i el període de contractació, 

- I, el contracte de treball o certifcació de l’empresa on han adquirit 
l’experiència laboral, en la qual han de constar específcament la 
durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolu-
pada i el període de temps en què s’ha realitzat l’activitat. 

Per a persones 
treballadores de manera 
autònoma o per compte 
propi 

- El Certifcat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe 
de Vida Laboral), o de l’Institut Social de la Marina dels períodes 
d’alta de la Seguretat Social en el règim especial corresponent, 

- I, a l’Historial professional i formatiu es farà una descripció de l’activi-
tat desenvolupada i l’interval de temps en què s’ha realitzat. 

Per a persones becàries - La certifcació de l’organització on s’ha realitzat la beca en la qual han 
de constar, específcament, les activitats i funcions realitzades, l’any 
en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a aquestes. 

Per a persones - Certifcació de l’organització on s’ha prestat l’assistència en la qual 
treballadores que han han de constar, específcament, les activitats i funcions realitzades, 
prestat servei de manera l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a 
voluntària aquestes. 
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7.1.2. Justifcació de la formació no reconeguda ofcialment 

Certifcació del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb la o 
les unitats de competència que es pretenen acreditar, on ha de constar el nom de la persona 
interessada, el contingut, les hores i la data de realització de la formació. 

7.1.3. Persones majors de 25 anys que reuneixen els requisits d’experiència 
professional o formació i no els poden justifcar documentalment 

En el cas que la persona usuària reuneixi els requisits d’experiència laboral i/o 
formació no reconeguda i no els pugui justifcar documentalment segons la normativa 
vigent, si té més de 25 anys, es pot inscriure al servei. Durant la fase d’assessorament, amb 
el suport de la persona assessora, la persona usuària emplena l’historial professional i for-
matiu en el qual declara la seva experiència professional i/o la seva formació no reconeguda 
ofcialment. 
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8. FASE D’AVALUACIÓ 

En fnalitzar la fase d’assessorament, la persona assessora prepara a la persona usuària 
per a la fase d’avaluació. 

La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat que porta a terme aquesta fase. Està forma-
da com a mínim per 5 persones expertes de l’àmbit que han d’estar habilitades per avaluar. 
Aquestes poden provenir del sector formatiu o del sector professional. 

La persona usuària demostra les competències professionals davant la persona avalua-
dora, la qual pot utilitzar alguns dels mètodes d’avaluació següents: entrevista professional, 
observació en el lloc de treball, simulació pràctica, etc. 
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9 FASE D’ACREDITACIÓ I ELS SEUS EFECTES 

En acabar la fase d’avaluació, la persona usuària, en cas que hagi demostrat alguna unitat 
de competència, rep un certifcat d’acreditació. 

Amb el certifcat d’acreditació, si la persona usuària demostra totes les unitats de com-
petència d’una qualifcació professional té dret a sol·licitar la tramitació d’un Certifcat de 
professionalitat. 

Si la persona usuària vol continuar formant-se podrà sol·licitar l’exempció de la formació 
corresponent (de certifcats de professionalitat o títols de formació professional) relacionats 
amb les unitats de competència que ha acreditat. 

En tots els casos, la persona usuària rep un informe de continuïtat formativa en el 
qual es detalla l’oferta formativa recomanada per tal que pugui, segons cada cas, cursar un 
certifcat de professionalitat o un títol de formació professional. 

\ 29 



GUIA D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ  
DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DRETS I COMPROMISOS DE LES PERSONES USUÀRIES 

Els drets de les persones usuàries són els següents: 

1. Participar voluntàriament en el servei. 

2. Veure garantida la confdencialitat i la protecció, tant de les seves dades personals 
com dels resultats de l’assessorament i l’avaluació. 

3. Utilitzar els permisos individuals de formació per participar en el procediment, segons 
es recull en l’article 12 del Reial decret 395/2007. 

4. Rebre un tracte que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i 
l’accessibilitat universal. 

5. Ser informat/ada dels resultats de la fase d’assessorament, amb les recomanacions 
oportunes de la persona assessora, i passar a la fase d’avaluació si ho creu oportú, 
independentment del resultat. 

6. Ser avaluat/ada mitjançant un procés d’avaluació que sigui transparent, objectiu, fable i 
vàlid. 

7. Ser informat/ada dels resultats de l’avaluació i els seus efectes. 

8. En cas de disconformitat, reclamar davant la Comissió Avaluadora i presentar, si 
escau, recurs d’alçada davant el superior/a jeràrquic/a de la Comissió. 

Un cop inscrit/a en el procediment, la persona usuària adquireix els següents 
compromisos: 

1. Garantir que la informació i la documentació aportada és certa i verifcable. 

2. Demostrar en tot moment la seva identitat (mostrant el DNI o NIE). 

3. Aportar la documentació que sigui necessària durant la seva participació en el procés 
d’acreditació de les competències professionals, en les condicions i terminis que es 
determini. 

4. Complir amb les instruccions de les persones assessores i avaluadores per facilitar el 
procés. 

5. En cas que l’assessorament i/o l’avaluació es realitzi per videoconferència, la persona 
usuària ha de tenir accés als recursos informàtics corresponents, per tal que la video-
conferència es pugui desenvolupar de forma adient. 

- Tenir un compte de correu electrònic propi, ja que la comunicació probablement es 
faci per aquesta via. 

- Identifcar-se visualment durant la videoconferència. 

- En cap moment es podran enregistrar les sessions ni difondre cap imatge o contin-
gut del desenvolupament d’aquestes. 
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11. PREGUNTES FREQÜENTS 

Em sembla una mica complicada la inscripció. Puc anar a algun lloc perquè 
m’informin bé? 

Sí, pots informar-te als punts d’informació i orientació. Trobaràs la relació de punts 
d’informació i orientació a la secció d’Acreditació del Portal FPCAT. 

Quan em podré inscriure? 

La inscripció està oberta els 365 dies de l’any. 

Em podré inscriure a qualsevol àmbit? 

Sí, el servei d’Acreditació permet acreditar les competències incloses en qualsevol 
Certifcat de professionalitat o Títol de formació professional que s’ofereix a Catalunya 
inclosos en el Catàleg nacional de qualifcacions professionals. Per tant, si tens 
experiència professional o formació no reconeguda ofcialment et pots inscriure en els 
àmbits corresponents. Cal emplenar una sol·licitud d’inscripció per cada àmbit. 

Què faig si tinc experiència professional o formació no reconeguda ofcialment 
en més d’un àmbit? 

Si tens experiència o formació no reconeguda ofcialment en més d’un àmbit, hauràs 
de fer una sol·licitud d’inscripció per cada àmbit. 

Què és la formació no reconeguda ofcialment? 

La formació no reconeguda ofcialment és la formació que no condueix a una 
acreditació ofcial de tipus certifcat de professionalitat o títol de formació professional. 

M’hi puc inscriure si no puc justifcar els requisits d’experiència laboral o 
formació no reconeguda, però els compleixo? 

Si reuneixes els requisits d'experiència professional o de formació no reconeguda 
ofcialment, encara que no els puguis justifcar documentalment, i tens més de 25 anys, 
has de marcar-ho a la sol·licitud d’inscripció. Durant l’assessorament, se t’orientarà de 
com justifcar documentalment els requisits, i la persona assessora decidirà si pots ser 
admès/esa al procediment. 

Tinc experiència laboral però he perdut alguns contractes de treball. Com puc 
justifcar aquesta experiència professional? 

Una vegada iniciat el procediment, la persona assessora t’orientarà de com justifcar 
documentalment l’experiència professional en aquesta situació. 
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Puc participar en el servei d’Acreditació en més d’una ocasió? 

Es pot participar en més d’una ocasió, a mesura que vagis adquirint experiències 
professionals i/o realitzis altres formacions no reconegudes ofcialment. 

Vaig fer un voluntariat social. Em serveix per accedir al servei d’Acreditació? 

Sí, es poden acreditar les competències professionals obtingudes a través d’un 
voluntariat. 

Fa 10 anys que vaig fer de monitor de lleure. Puc acreditar-ho ara? 

Sí, per a l’experiència professional es tenen en compte els darrers 15 anys treballats 
abans d’inscriure’t. 

Hauria d’estudiar abans de presentar-me al servei d’acreditació? 

Per a aquest procediment no és necessari estudiar, només hauràs de demostrar el que 
ets capaç de fer professionalment mitjançant entrevistes i, si escau, amb observacions 
en el lloc de treball o simulacions pràctiques. 

Puc presentar el currículum que vaig fer servir a la darrera entrevista de feina? 

Sí, per inscriure’t cal presentar qualsevol tipus de currículum al més actualitzat 
possible. Es posa a disposició un model per si pot servir de guia. 

Vaig treballar a l’estranger o a una altra comunitat autònoma, em serveix 
igualment? 

Sí, sempre que es compleixin els requisits d’admissió i s’aportin els documents amb una 
traducció jurada a una de les llengües ofcials de Catalunya. No obstant, quan la profes-
sió està regulada s’han d’haver acreditat les competències al país on s’ha treballat. 

Quan temps trigaré a acabar el procediment? 

Hauràs de participar aproximadament a unes tres sessions d’assessorament i a una 
sessió per a la demostració de les teves competències. Des de la inscripció fns a 
l’obtenció del certifcat d’acreditació passaran entre tres i sis mesos. 

Què passa si un cop fnalitzat el procés no assoleixo l’acreditació de totes les 
unitats de competència? 

En cas de no aconseguir l’acreditació de totes les unitats de competència, rebràs una 
proposta de continuïtat formativa que pots seguir per aconseguir acreditar la resta 
d’unitats de competència no demostrades. 

Puc obtenir una titulació de formació professional un cop acabat el 
procediment? 

Sí, pots convalidar els mòduls professionals (“assignatures”) que estiguin associats 
a les competències que hagis acreditat, i cursar aquells mòduls no convalidats. Per 
obtenir el títol has de tenir els requisits d’accés. 
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12. GLOSSARI 

Acreditació de competències professionals: Procés pel qual una persona demostra 
les seves competències professionals i obté una certifcació de competències professionals 
ofcial. 

Àmbit: Conjunt de qualifcacions professionals susceptibles de ser acreditades en el ser-
vei d’Acreditació de competències professionals. La inscripció, l’assessorament i l’avaluació 
de competències professionals es fa per àmbits. Cada àmbit s’emmarca en una de les 26 
famílies professionals. 

Catàleg de qualifcacions professionals: Conjunt de qualifcacions professionals, orde-
nades segons les diferents famílies professionals i nivells de competència. 

Certifcat de professionalitat: Document ofcial que acredita les competències profes-
sionals i garanteix que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds 
per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. 

Competència professional: Conjunt de coneixements i capacitats que són necessaris 
per exercir una activitat professional d’acord amb les exigències de producció i ocupació. 

Experiència professional: Pràctica prolongada que proporciona coneixements i habili-
tats relacionades amb la unitat de competència que és objecte de contrast i avaluació. Als 
efectes del servei d’Acreditació de competències professionals es té en compte el temps 
desenvolupat com a persona becària o voluntària. 

Formació no reconeguda ofcialment: Formació no formal, és a dir, que no dona lloc a 
una certifcació ofcial de certifcat de professionalitat o de títol de formació professional, del 
pla d’estudis LOE. 

Qualifcació professional: Especifcació ofcial de competència professional amb signi-
fcació per a l’ocupació que pot ser adquirida mitjançant formació, així com a través de l’ex-
periència professional. Cada qualifcació professional s’organitza en unitats de competència. 

Títol de formació professional: És la titulació que s’obté quan se supera un cicle forma-
tiu. Els cicles formatius són de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior i constitueixen la 
formació professional del sistema educatiu. 

Unitat de competència: És el conjunt de competències professionals mínim que pot ser 
objecte d’acreditació. 
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 2. Taula d’Àmbits del servei d’Acreditació de competències professionals 

Família Nom de la família professional Àmbit 

AA Arts i artesanies Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals 

AA Arts i artesanies Terrisseria artesanal 

AE Activitats físiques i esportives Accés i conservació en instal·lacions esportives 

AE Activitats físiques i esportives Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat 

AE Activitats físiques i esportives Condicionament físic 

AE Activitats físiques i esportives Ensenyament i animació socioesportiva 

AE Activitats físiques i esportives Guia en el medi natural i de temps de lleure 

AE Activitats físiques i esportives Instrucció en ioga 

AE Activitats físiques i esportives Socorrisme en instal·lacions aquàtiques 

AF Arts gràfques Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 

AF Arts gràfques Disseny i gestió de la producció gràfca 

AF Arts gràfques Impressió gràfca 

AF Arts gràfques Postimpressió i acabats gràfcs 

AF Arts gràfques Preimpressió digital 

AG Administració i gestió Administració i fnances 

AG Administració i gestió Assistència a la direcció 

AG Administració i gestió Assistència en la gestió dels procediments tributaris 

AG Administració i gestió Creació i gestió de microempreses 

AG Administració i gestió Gestió administrativa 

AG Administració i gestió Serveis administratius 

AR Agrària Activitats auxiliars en agricultura 

AR Agrària Activitats auxiliars en conservació i millora de forests 

AR Agrària Activitats auxiliars en foristeria 

AR Agrària Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria 

AR Agrària Activitats eqüestres 

AR Agrària Aproftament i conservació del medi natural 

AR Agrària Gestió forestal i del medi natural 

AR Agrària Jardineria i foristeria 

AR Agrària Paisatgisme i medi rural 

AR Agrària Producció agroecològica 

AR Agrària Producció agropecuària 

AR Agrària Ramaderia i assistència en sanitat animal 
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Família Nom de la família professional Àmbit 

CM Comerç i màrqueting Activitats comercials 

CM Comerç i màrqueting Comerç internacional 

CM Comerç i màrqueting Comercialització de Productes Alimentaris 

CM Comerç i màrqueting Gestió de vendes i espais comercials 

CM Comerç i màrqueting Màrqueting i publicitat 

CM Comerç i màrqueting Serveis comercials 

CM Comerç i màrqueting Transport i logística 

EA Energia i aigua Efciència energètica i energia solar tèrmica 

EA Energia i aigua Energies renovables 

EA Energia i aigua Gestió de l'aigua 

EA Energia i aigua Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 

EA Energia i aigua Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energi-
es renovables 

EA Energia i aigua Xarxes i estacions de tractament d'aigües 

EE Electricitat i electrònica Automatització i robòtica industrial 

EE Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica 

EE Electricitat i electrònica Electromedicina clínica 

EE Electricitat i electrònica Instal·lacions de telecomunicacions 

EE Electricitat i electrònica Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

EE Electricitat i electrònica Manteniment electrònic 

EE Electricitat i electrònica Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques 

EE Electricitat i electrònica Sistemes de telecomunicacions i informàtics 

EE Electricitat i electrònica Sistemes electrotècnics i automatitzats 

EO Edifcació i obra civil Construcció 

EO Edifcació i obra civil Muntatge de bastides tubulars 

EO Edifcació i obra civil Obres d'interior, decoració i rehabilitació 

EO Edifcació i obra civil Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbrica i de cobertes 

EO Edifcació i obra civil Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció 

EO Edifcació i obra civil Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en la construcció 

EO Edifcació i obra civil Organització i control d'obres de construcció 

EO Edifcació i obra civil Projectes d'edifcació 

EO Edifcació i obra civil Projectes d'obra civil 
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Família Nom de la família professional Àmbit 

FM Fabricació mecànica Construccions metàl·liques 

FM Fabricació mecànica Disseny en fabricació mecànica 

FM Fabricació mecànica Fabricació i muntatge 

FM Fabricació mecànica Mecanització 

FM Fabricació mecànica Programació de la producció en fabricació mecànica 

FM Fabricació mecànica Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers 

FM Fabricació mecànica Soldadura i caldereria 

FS Fusta, moble i suro Disseny i moblament 

FS Fusta, moble i suro Fusteria i moble 

FS Fusta, moble i suro Instal·lació i moblament 

FS Fusta, moble i suro Treballs de fusteria i moble 

HT Hoteleria i turisme Agències de viatges i gestió d'esdeveniments 

HT Hoteleria i turisme Cuina i gastronomia 

HT Hoteleria i turisme Direcció de cuina 

HT Hoteleria i turisme Direcció en serveis de restauració 

HT Hoteleria i turisme Direcció i producció en pastisseria 

HT Hoteleria i turisme Gestió d'allotjaments turístics 

HT Hoteleria i turisme Guia, informació i assistència turístiques 

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de càtering 

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de cuina 

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de pastisseria 

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de pisos en allotjaments 

HT Hoteleria i turisme Operacions bàsiques de restaurant i bar 

HT Hoteleria i turisme Serveis en restauració 

IA Indústries alimentàries Elaboració de productes alimentaris 

IA Indústries alimentàries Forneria, pastisseria i confteria 

IA Indústries alimentàries Olis d'oliva i vins 

IA Indústries alimentàries Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria 
alimentària 

IA Indústries alimentàries Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària 

IA Indústries alimentàries Processos i qualitat en la indústria alimentària 

IA Indústries alimentàries Vitivinicultura 

IC Informàtica i comunicacions Administració de sistemes informàtics en xarxa 
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Família Nom de la família professional Àmbit 

IC Informàtica i comunicacions Confecció i publicació de pàgines web 

IC Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 

IC Informàtica i comunicacions Desenvolupament d'aplicacions web 

IC Informàtica i comunicacions Informàtica d'ofcina 

IC Informàtica i comunicacions Seguretat dels sistemes d'informació 

IC Informàtica i comunicacions Sistemes de gestió d'informació 

IC Informàtica i comunicacions Sistemes microinformàtics i xarxes 

IE Indústries extractives Excavacions i sondatges 

IE Indústries extractives Pedra natural 

IM Instal·lació i manteniment Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fuids 

IM Instal·lació i manteniment Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fxos d'elevació i transport 

IM Instal·lació i manteniment Instal·lacions de producció de calor 

IM Instal·lació i manteniment Instal·lacions frigorífques i de climatització 

IM Instal·lació i manteniment Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fuids 

IM Instal·lació i manteniment Manteniment electromecànic 

IM Instal·lació i manteniment Mecatrònica industrial 

IP Imatge personal  Perruqueria i estètica 

IP Imatge personal Assessoria d’imatge personal i corporativa 

IP Imatge personal Caracterització i maquillatge professional 

IP Imatge personal Estètica i bellesa 

IP Imatge personal Estètica integral i benestar 

IP Imatge personal Estilisme i direcció de perruqueria 

IP Imatge personal Perruqueria i cosmètica capil·lar 

IP Imatge personal Termalisme i benestar 

IS Imatge i so Vídeo discjòquei i so 

IS Imatge i so Animacions 3D, jocs i entorns interactius 

IS Imatge i so Il·luminació, captació i tractament d’imatge 

IS Imatge i so Producció d'audiovisuals i espectacles 

IS Imatge i so Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 

IS Imatge i so So per a audiovisuals i espectacles 
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Família Nom de la família professional Àmbit 

MP Maritimopesquera Aqüicultura 

MP Maritimopesquera Cultius aqüícoles 

MP Maritimopesquera Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions 

MP Maritimopesquera Navegació i pesca de litoral 

MP Maritimopesquera Operacions subaquàtiques i hiperbàriques 

MP Maritimopesquera Organització de manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions 

MP Maritimopesquera Transport marítim i pesca d'altura 

QU Química Elaboració de productes farmacèutics i afns 

QU Química Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afns 

QU Química Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 

QU Química Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics 

QU Química Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afns 

QU Química Operacions de laboratori 

QU Química Operacions de transformació de polímers termoplàstics 

QU Química Planta química 

QU Química Química industrial 

SA Sanitat Anatomia patològica i citodiagnòstic 

SA Sanitat Audiologia protètica 

SA Sanitat Documentació i administració sanitàries 

SA Sanitat Emergències sanitàries 

SA Sanitat Farmàcia i parafarmàcia 

SA Sanitat Higiene bucodental 

SA Sanitat Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 

SA Sanitat Laboratori clínic i biomèdic 

SA Sanitat Ortopròtesis i productes de suport 

SA Sanitat Pròtesis dentals 

SA Sanitat Radioteràpia i dosimetria 
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Família Nom de la família professional Àmbit 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Activitats funeràries i de manteniment en cementiris 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Animació sociocultural i turística 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció a persones en situació de dependència 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Docència de la formació professional per a l'ocupació 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Educació infantil 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Integració social 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Mediació comunicativa 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Neteja de superfícies i mobiliari en edifcis i locals 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Promoció de la igualtat 

SC Serveis socioculturals i a la comunitat Treball Domèstic 

SM Seguretat i medi ambient Emergències i protecció civil 

SM Seguretat i medi ambient Educació i control ambiental 

SM Seguretat i medi ambient Gestió de residus urbans i industrials 

SM Seguretat i medi ambient Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials 

SM Seguretat i medi ambient Operacions d'estacions de tractament d'aigües 

SM Seguretat i medi ambient Química i salut ambiental 

SM Seguretat i medi ambient Serveis per al control de plagues 

SM Seguretat i medi ambient Vigilància i seguretat privada 

TM Transport i manteniment de vehicles Automoció 

TM Transport i manteniment de vehicles Carrosseria 

TM Transport i manteniment de vehicles Conducció de vehicles de transport per carretera 

TM Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de maquinària 

TM Transport i manteniment de vehicles Electromecànica de vehicles automòbils 

TM Transport i manteniment de vehicles Embelliment i decoració de superfícies de vehicles 

TM Transport i manteniment de vehicles Manteniment d'embarcacions d'esbarjo 

TM Transport i manteniment de vehicles Manteniment d'estructures de fusta i mobiliari d'embarcacions d'esbarjo 

TM Transport i manteniment de vehicles Manteniment de material rodant ferroviari 

TM Transport i manteniment de vehicles Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles 

TM Transport i manteniment de vehicles Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals 
i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo 

TM Transport i manteniment de vehicles Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles 
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Família Nom de la família professional Àmbit 

TX Tèxtil, confecció i pell Confecció i moda 

TX Tèxtil, confecció i pell Disseny tècnic en tèxtil i pell 

TX Tèxtil, confecció i pell Fabricació i ennobliment de productes tèxtils 

TX Tèxtil, confecció i pell Arranjaments i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell 

TX Tèxtil, confecció i pell Patronatge i moda 

TX Tèxtil, confecció i pell Vestuari a mida i per a espectacles 
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3. Model d’informe d’orientació del servei d’Acreditació 

S’ofereix un model de Document d’orientació recomanat però no obligatori, per a 
aquells punts d’informació i orientació que no disposin d’un de propi que inclogui aquesta 
informació. 

Objectiu: fer constar les recomanacions de la persona orientadora a la persona 
usuària que sol·licita informació i orientació del servei d'Acreditació, a partir dels objectius 
professionals i la seva trajectòria professional i formativa. 

Camps que incorpora i indicacions d’emplenament: 

a. Objectius professionals de la persona usuària: defnir quins són els objectius, les 
expectatives i els interessos professionals de la persona usuària. 

b. Historial professional: descriure l’experiència professional més rellevant de la 
persona usuària en relació amb els seus objectius. 

c. Historial formatiu: descriure la formació més rellevant de la persona usuària en 
relació amb els seus objectius. 

d. Recomanacions derivades de l’orientació: exposar les recomanacions que consideri 
adients, tenint en compte els objectius professionals de la persona usuària, la seva 
trajectòria professional i formativa i l’àmbit o àmbits als quals es pot inscriure. 

e. Data i signatura de la persona informadora i orientadora. 
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Document d’orientació del servei d’Acreditació 

Nom del punt d’informació i orientació Municipi 

Nom i cognom de la persona usuària del servei DNI/NIE 

Nom i cognom de la persona informadora i orientadora 

Objectius professionals de la persona usuària 

Historial professional 

Historial formatiu 

Recomanacions derivades de l’orientació 

Lloc i data 

Signatura de la persona informadora i orientadora 

(Aquest document ha de contenir una secció amb la informació sobre la protecció de dades del punt 
d’informació i orientació). 
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4. Material de la campanya: Si ets professional, fes-ho ofcial 

Es posen a disposició dels punts d’informació del servei d’Acreditació de competències pro-
fessionals els materials de la campanya del Govern de la Generalitat Si ets professional, 
fes-ho ofcial. 

Entre el material es troben: 

- Cartells de campanya 

- Vídeos 

- Imatges diverses per a les xarxes socials 
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