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Departament d’Educació 
Avaluació i acreditació de competències 2019 - Segona convocatòria 
 
Aquest any 2019  es porta a terme en cinc Instituts que depenen del Departament d’Educació  un 
nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 500 persones.  
 
S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial i disposin dels requisits 
d’experiència professional en algun d’aquests cinc àmbits: 
 
• Biocides; S’adreça a treballadors que preparen,  transporten i apliquen els mitjans i productes 

destinats al control d'organismes nocius (nivell 2) i són responsables en la  gestió dels processos 
de control d'organismes nocius (nivell 3). 

• Emergències sanitàries; S’adreça als treballadors que fan l’atenció sanitària inicial i el 
recolzament emocional i social a múltiples víctimes, preparen i executen els plans d'emergència i 
traslladen al pacient al centre sanitari útil, prestant atenció bàsica sanitària, psicològica i social en 
l'entorn prehospitalari i hospitalari, mantenint preventivament el vehicle sanitari i controlant-ne 
la dotació de material. 

• Treball de neteja; Adreçat a treballadors que fan les tasques de neteja i manteniment de 
superfícies i mobiliari en edificis i locals,  les tasques de neteja de superfícies i mobiliari, 
d'elaboració d'aliments, de rentat i planxat, cosit bàsic manual i preparació de llits en habitatges, 
i/o la neteja i posada al punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes, així com rentar, 
planxar i arranjar la roba de l’establiment d’allotjament i del usuaris. 

• Teleoperadors d’emergències; Adreçat als treballadors que reben les trucades, processen la 
informació, estableixen i gestionen la resposta adequada en funció de la prioritat i del tipus de 
demanda; fan el seguiment i la coordinació entre les diferents institucions que intervenen en la 
gestió d'emergències, sota la supervisió del tècnic sectorial o del supervisor, i utilitzen, si cal, la 
llengua anglesa. 

• Llengües estrangeres en l’exercici professional; S’adreça als treballadors que usen les llengües 
estrangeres en les activitats de gestió administrativa, assistència a la direcció, comerç o en 
activitats turístiques de guia, allotjament o restauració. Llengües  que es convoquen: alemany, 
amazic, anglès, àrab, danès, francès, italià, portuguès, rus i xinès. 

  



 

 
 

2/3 

 
Departament 

d’Educació 
Avaluació i 
acreditació 

2019 segona 
convocatòria 

Biocides Emergències 
sanitàries 

Treball 
de 

neteja 

Teleoperadors 
d’emergències 

Llengües 
estrangeres en 

l’exercici 
professional 

Places 

Escola oficial 
d’Idiomes de 
Barcelona 
(Barcelona) 

    100 100 

Institut de 
Terrassa 
(Terrassa) 

100     100 

Institut Escola del 
Treball 
(Barcelona) 

   100  100 

Institut Narcís 
Xifra Masmitjà 
(Girona) 

 100    100 

Institut Salvador 
Seguí (Barcelona)   100   100 

Total Places 
Àmbit 100 100 100 100 100 500 

 
Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències 
professionals: http://acreditat.gencat.cat 
 
Preinscripció 
Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es 
convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment. 
 
Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció (15 al 
24 de març).  
 
Un cop acabat el període de preinscripció, el dia 27 de març es publica el centre on la persona està 
preinscrita. La persona disposa dels dies 27 de març fins el  2 d’abril, per presentar presencialment al 
centre (o a través dels registres establerts d'acord amb l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre) 
la documentació que justifica els requisits de participació. En cas contrari, quedaran excloses del 
procediment. 
 
Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de presentació 
de la sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d'entrada, sense perjudici 
d'aplicar, successivament, les prioritats següents: 

a. Les persones preinscrites en la convocatòria publicada en la Resolució PRE/2920/2018 d’11 
de desembre (DOGC núm. 7768, de 14.12.2018) i que van quedar en llista d’espera o 
excloses per manca de vacant, tindran prioritat d’admissió en el procediment. Aquesta 
prioritat només s’aplica a les unitats de competència que es convoquen en aquesta resolució. 

http://acreditat.gencat.cat/
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b. Persones residents a Catalunya. 
c. Persones no residents a Catalunya 

El centre verificarà que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al 
procediment.  
 
Terminis: 
• Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 15 al 24 de març de 2019 

• Publicació de la llista d’aspirants amb el centre on han de presentar la documentació justificativa: 
27 de març  de 2019 

• Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés: del 27 de març al 2 d’abril de 
2019: 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: El 9 d’abril al web de cada centre. 

Requisits de participació. 

Per participar en l'avaluació i l'acreditació, els candidats han de complir, a 28 de febrer de 2019, els 
requisits següents:  

1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents: 
- certificat de registre de ciutadania comunitària, 
- targeta de familiar de ciutadà 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. Tenir 18 anys per les unitats de competència de nivell 1 o  20 anys per a les unitats de 
competència de nivell 2 i 3  

3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o 
becari) o haver fet formació, en relació amb les competències professionals que es volen 
acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans del 28 de febrer de 
2019) tenir: 

• Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d'experiència laboral amb un mínim de 
1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació. 

• Per unitats de competència de nivell 2 i 3,  3 anys d'experiència laboral amb un 
mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de 
formació. 

 


