
PROCÉS D’AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES QUE ES DURÀ A TERME EL
PROPER CURS 2018-2019 A L’ INSTITUT FRANCESC VIDAL I BARRAQUER

El Departament d’Ensenyament ens ha autoritzat un nou procés d’avaluació i acreditació de les
competències professionals per atendre a 28 treballadors/es de l’àmbit d’atenció a la
dependència.

S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels
requisits d’experiència professional dins de l’àmbit de la dependència:

Dependència; s’adreça a personal que treballada en l’atenció a les persones en situació
de dependència tant en domicili com en institucions socials. Disposar d’aquesta
acreditació permet l’obtenció de part del títol oficial o bé d’un certificat de
professionalitat amb valor en el món laboral.

Tota la informació ACTUALITZADA la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de
competències professionals:

http://acreditat.gencat.cat

https://www.vidalibarraquer.net/index.php/acreditatweb/344-acredita-t

Preinscripció

Cal consultar en la web, anomenada anteriorment, d’avaluació i acreditació de competències
professionals on trobareu tota la informació referent als àmbits que es convoquen, les places
que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.

Les persones interessades han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció entre el 13 i 30 de
setembre per via telemàtica

La preinscripció es fa per un únic àmbit i l’assignació de places es fa per rigorós ordre entrada,
prenent com a referència la data i hora del registre. El centre verificarà que la persona disposa
dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment.



Terminis:

 Presentació telemàtica (http://acreditat.gencat.cat) de la Sol·licitud de preinscripció: del 13
al 30 de setembre de 2018

 Xerrada informativa prèvia vers el procés d’acreditació a l’INS Vidal i Barraquer el dia 19 de
setembre de 2018 a les 16:00h

 Publicació telemàtica (http://acreditat.gencat.cat) de la llista d’aspirants indicant el centre
on han de presentar la documentació justificativa: 3 d’octubre de 2018

 Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés: del 4 al 9 d’octubre de 2018 al
centre assignat: Cal lliurar el model “Presentació de la documentació justificativa dels
requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències
professionals” i la documentació que l’acompanya.

 Publicació del resultat de la preinscripció per aquells que hagin estat assignats a l’INS Vidal i
Barraquer consultar:  Al web de l’INS Vidal i Barraquer.

Requisits de participació.

Per participar en l'avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

 Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
o certificat de registre de ciutadania comunitària,
o targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
o autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.

 Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.
 Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o

haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals dels
àmbits que es volen acreditar.

 Cal tenir en els últims 10 anys(transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018):
o 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total,

o almenys 300 hores de formació no formal.


