


El Reconeixement de la 

Competència Professional a la 

Comunitat Valenciana

Salvador Valle Ramírez



SISTEMA INTEGRAL D'FP

El Sistema Integral d'FP pretén relacionar totes les vies

que permeten adquirir els coneixements, habilitats i 
destreses inherents a la Formació Professional





EL CATÀLEG NACIONAL DE 
QUALIFICACIONS

Ordena les qualificacions professionals en funció de les
competències apropiades per a l'exercici professional



S'ORGANITZA EN 26 FAMÍLIES PROFESSIONALS

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES IMATGE I SO

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

AGRÀRIA INDÚSTRIES EXTRACTIVES

ARTS GRÀFIQUES INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ARTS I ARTESANIES INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

COMERÇ I MÀRQUETING MARITIMOPESQUERA

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL QUÍMICA

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA SANITAT

ENERGIA I AIGUA SEGURETAT I MEDI AMBIENT

FABRICACIÓ MECÀNICA SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA 
COMUNITAT

FUSTA, MOBLE I SURO TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

HOTELERIA I TURISME TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

IMATGE PERSONAL VIDRE I CERÀMICA



Cada família professional s'estructura 
en

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Ordenades en tres nivells, segons 
complexitat, responsabilitat i 

coneixements necessaris

I cada qualificació s'estructura en 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS



Competència professional:

El conjunt de coneixements i capacitats que permeten 
l'exercici de l'activitat professional 

conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

Qualificació professional:

El conjunt de competències professionals 
amb significació per a l'ocupació.



Totes les qualificacions estan compostes per Unitats de Competència



Cada Unitat de Competència està definida per Realitzacions

Professionals, Criteris de Realització i Entorn Professional i a més té
associat un Mòdul Formatiu definit per Continguts, Capacitats i Criteris
d'Avaluació



QUINS DOCUMENTS ACREDITEN LA POSSESSIÓ 

DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS?

ELS TÍTOLS D'FP de la FP del Sistema Educatiu

ELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT de la FP per a 

l'Ocupació



Com s'adquireixen? 

Cursant Cicles Formatius:

• d’FP Bàsica

• de Grau Mitjà

• i Superior

Cursant Certificats de 

Professionalitat:

• De nivell 1

• De nivell 2

• De nivell 3

Però…

A través de l'experiència laboral o de vies no formals de 

formació es poden adquirir:

Competències Professionals Qualificacions 

Professionals Certificats de Professionalitat i 

part del Cicles Formatius



Els Cicles Formatius 
s'estructuren en mòduls professionals (assignatures)

Molts d'ells estan associats a Ucs 

Es poden convalidar si es té acreditada la Unitat o 
Unitats de Competència associades al mòdul 

però mai tots!



Els Certificats de Professionalitat 
s'estructuren en mòduls formatius(assignatures)

Tots estan associats a Ucs 

S'eximeixen de cursar-los si es té acreditada la Unitat 
o Unitats de Competència associades al mòdul 



L'ACREDITACIÓ PARCIAL ACUMULABLE

Quan es reconeix oficialment una Unitat de Competència, 
aquesta té valor en qualsevol ensenyament formal que 

estiga associat al 

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals



La clau del Sistema Integral d'FP és 
La Unitat de competència

Agregat mínim de competències professionals, 
susceptible de reconeixement i acreditació 

parcial.



La informació de les UC’s associades a Mòduls Professionals 

les trobem en els Reials decrets dels Títols de Cicles Formatius 

I Certificats de Professionalitat

Correspondència Ucs amb 

Mòduls Professionals 

Annex IV A

Correspondència Mòduls 

Professionals amb UCs 

Annex IV B





PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DE 

COMPETÈNCIES (PAAC) 

Conjunt d'actuacions dirigides a avaluar i reconéixer les 
competències professionals adquirides a través de 

l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

On es regula aquest procediment?

RD 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències 
professionals adquirides per experiència laboral.



INFORMACIÓ 

Fases del procediment

ADMISSIÓ

ASSESSORAMENT

AVALUACIÓ

ORIENTACIÓ 

ACREDITACIÓ I REGISTRE



CONVOCATÒRIA PERMANENT 

EN TOTES LES FAMÍLIES PROFESSIONALS

DE

RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS ADQUIRIDES PER 

EXPERIÈNCIA LABORAL I FORMACIÓ NO 

FORMAL 



La Conselleria de Educació, 
Cultura i Esport posa a la teua 
disposició els centres públics 
amb formació professional per 

a aconseguir-ho!



El missatge

“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 l'acredite.

Ara té l'oportunitat d'aconseguir-ho!”



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 

(títol de Formació Professional o un certificat de Professionalitat)



Per què hauria d’inscriure’m?

La nostra societat és cada vegada més exigent, la formació 

permanent és un dret però també una necessitat. 

Moltes professions exigeixen ja una certificació 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.



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.



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.



ASSESSORAMENT

Una persona assessora l'ajudarà:

a definir quines unitats de competència professional estan 
relacionades amb el seu historial professional i formatiu

a buscar més indicis que col·laboren a demostrar tot el que ha 
aprés.



AVALUACIÓ

Una persona avaluadora analitza la trajectòria professional i 
formativa

Després si necessita comprovar que s'han 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.



Al final s'acrediten Unitats de
Competència

Si s'obtenen totes les d'una Qualificació Professional es pot obtindre 
un Certificat de Professionalitat que la reculla.

Si la qualificació està inclosa en un títol d'FP, en cursar-lo, es pot 
convalidar part del títol i només fer els mòduls (assignatures) que 

falten. 



Per a aprofitar el potencial del Sistema Integrat d'FP
cal conéixer-lo molt bé 









SERVEI DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE 
QUALIFICACIONS PROFESSIONALS 

WEB QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESIONAL I 
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-educacion

