
CONVOCATÒRIA PERMANENT 

EN TOTES LES FAMÍLIES PROFESSIONALS

DE

RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS ADQUIRIDES PER 

EXPERIÈNCIA LABORAL I FORMACIÓ NO 

FORMAL 



POSEM EN VALOR LA TEUA EXPERIÈNCIA LABORAL

Si tens experiència laboral
T’has esforçat a millorar la teua formació

Però no tens un títol de Formació Professional o un

certificat de Professionalitat que ho acredite

¡Ara tens l’oportunidtat d’aconseguir-ho!



¡La Conselleria de Educació, 
Cultura i Esport posa a la 
teua disposició els centres 

públics amb formació
professional per a 

aconseguir-ho!



Què és el reconeixement de la 
competència professional?

És un procediment que et permet obtenir una 
acreditació oficial del nivell professional, que hages

adquirit a través de la teua trajectòria laboral i de 

la teua formació no oficial.



A qui pot interessar-li?

A totes aquelles persones que, complint uns
requisits mínims, 

amb el seu esforç i dedicació han arribat a ser unes 
bones professionals

però no tenen un certificat oficial que li ho

reconega



Quins requisits hi ha que complir?

• Nacionalitat espanyola o permís de residència en regla. 
• 18 anys complits per a qualificacions de nivell I i 20 anys

per a qualificacions de nivell II i III. 

• I trobar-se en alguna d’aquestes dues situacions:

• Experiència laboral mínima en els últims 15 anys, 

relacionada amb un sector professional, de:
• 2 anys i 1.200 hores, per al nivell I. 
• 3 anys i 2.000 hores, per al nivell II i III.

• O una formació no formal mínima, en els últims 10 anys, 

relacionada amb un sector professional:
• 200 hores per a l nivell I. 
• 300 hores per al nivell II i III.



Per què hauria d’inscriure’m?

Moltes professions exigeixen ja un certificat oficial per a 

exercir-les i altres ho faran en un futur pròxim. 

A més un títol de Formació Professional o un certificat de 
Professionalitat augmenten les possibilitats de trobar

ocupació o de progressar en el que ja es té.



He de fer exàmens?

No! 

Açò no són proves lliures per a obtenir una titulació.

Ací, per a avaluar-te, es parteix de tot el que has 

aprés treballant o formant-te de manera no oficial.



Aleshores, en què consisteix?

En inscriure’t has d’aportar proves que avalen la teua
competència professional:
• La teua vida laboral
• Contractes o certificats d’empresa, de treballs exercits dins

dels 15 anys anteriors a la convocatòria
• I els teus certificats de formació no formal, cursats dins dels

10 anys anteriors a la convocatòria

Els contractes i els certificats de formació han d’estar
relacionats amb el sector professional en el qual vols
obtenir el reconeixement.



Prepara els documents!
La vida laboral: la pots
sol·licitar telemàticament.
Punxa en el següent enllaç:
Seu Electrónica de la SS.
Després segueix les
instruccions

Els contractes: has de tenir
còpia. Si no és així dirigeix-te a
l’empresa o els pots buscar
telemàticament en el següent
enllaç: SEPE

Certificats d’empresa: en
ocasions els contractes no
donen massa informació sobre
el treball realitzat. Si pots,
demana un certificat com
aquest: model de certificat

Certificats de formació no
formal: busca els certificats dels
cursos que hages realitzat.
Almenys haurien de recollir:
continguts, mòduls, hores i dates
d’inici i final.

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864/!ut/p/z1/jZBBb4MwDIX_SnvgOGygQ2U3NE1dOzhUFWqay5SyEFIBQUlatP36pt1p0gbzwZKt71nvGSgQoB27SMGsVB1r3Hyg8XsUxIsgwSBb4foF0yJ_K5JoG63CGPZjACYI9D96_KPSSf1mCnAJQp0_5wJoz2z9ILtKAbl13XIz-5yVXFtZyZJ9KAMkxGAZL5wtOnb4HuwOjDh31kSjjt9fTLtjtHQeNK-45to_a7eure3Nk4ceDsPgC6VEw_1StR7-JqmVsUB-krDjBvq2IF_ZK54em0tWpfMr7lVrcg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/contratos/consulta-datos-contratos.html


ASSESSORAMENT

A continuació una persona assessora t’ajudarà a definir quines
unitats de competència professional estan relacionades amb

el teu historial professional i formatiu. 

La Unitat de Competència (UC): 

Els títols de Formació Professional i els certificats de Professionalitat
contenen una o més qualificacions professionals. 

Cada qualificació professional està formada per UC i  aquestes UC són les 
que es poden acreditar per haver-les adquirit a la teua experiència laboral 

i la teua formació no oficial.

Més informació al següent enllaç: INCUAL

http://incual.mecd.es/inicio


AVALUACIÓ

Finalment una persona avaluadora, a partir de la teua
trajectòria professional i formativa, comprovarà els
coneixements i habilitats que has adquirit i la seua

correspondència amb les unitats de competència professional.

La persona avaluadora analitzarà la teua trajectòria i després, 
si necessita comprovar que has adquirit determinats

coneixements, habilitats o destreses, ho farà normalment a través 
d’una entrevista professional, però si és una qüestió pràctica, 

pot utilitzar també simulacions professionals.



Què puc fer amb les unitats de
Competència acreditades?

Les unitats de Competència són com cromos! 

Si tens totes les d’una qualificació professional, podràs obtenir el 
certificat de professionalitat que la recull.

En el següent enllaç trobaràs informació sobre els certificats: 
Labora

I si la qualificació està inclosa en un títol d’FP, quan el curses, 
podràs convalidar part del títol i sols hauràs de fer els mòduls

(assignatures) que et falten. 
En el següent enllaç trobaràs informació sobre l’oferta de Formació

Professional del Sistema Educatiu en la Comunitat Valenciana
Ciclos Formativos 

http://www.labora.gva.es/es/especialidades
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1


Quan i on podré inscriure’m?

Una vegada publicat en el DOGV el procediment estarà obert
permanentement i es durà a terme en els centres públics de 

la nostra comunitat que oferten Formació Professional. 

Ací trobaràs els centres: SEUS

Primer has de veure quins centres oferten la família
professional que es correspon amb el sector en què has 

adquirit l’experiència, busca el més pròxim al teu domicili

Una vegada escollit el centre fes clic en el següent enllaç per a 
inscriure’t: SOL·LICITUD

http://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales/convocatoria-permanent-d-acreditacio
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21610&version=amp


En inscriure’t se’t demanarà dades personals, professionals i formatives

També se’t demanarà que adjuntes els documents que avalen la teua

trajectòria personal i formativa

Si tens dificultats per a fer açò, no et preocupes, porta’ls en mà a la 

primera entrevista

Molt important!

Una vegada inscrit has d’estar molt atent al correu electrònic, ja que et 
citaran per a començar el procediment a través d’aquest.
Per això has d’assegurar-te que l’escrius correctament en la 

sol·licitud.



Ara t’animarem a participar!

Volem que la teua experiència professional quede 
reconeguda

Si tens dubtes pots dirigir-te a qualsevol seu per 

a demanar que t’informen i t’ajuden a decidir, 
o als col·laboradors que apareixen en el 

següent enllaç: INFORMACIÓN



Secció de Qualificacions i Reconeixement
de la Competència

WEB QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

ivqp@gva.es

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I ENSENYAMENT DE RÈGIM 

ESPECIAL

http://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales/convocatoria-permanent-d-acreditacio
mailto:ivqp@gva.es

