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Assessorament i avaluació de competències 

professionals adquirides a través de l’experiència 

laboral o de vies no formals de formació i 

incentivar l’obtenció d’una titulació oficial.

Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web

Marc Normatiu:

Resolució PRE/1674/2020 de 9 de juliol

Finalitat de la convocatòria 



Què és l’Assessorament i avaluació de competències?

► procediment que permet reconèixer les competències 
adquirides a través de l’experiència laboral. 

► permet obtenir una certificació oficial convalidant 
part dels coneixements i habilitats que s’han adquirit a partir 
de l’experiència professional i la formació no formal.

► procediment que permet reconèixer unitats 
formatives  per tal d’incentivar l’obtenció d’una titulació 
oficial.

 

► 

Experiència 
laboral

Procés 
Acreditació

Certificació
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S’acrediten aquelles Unitats de Competència (UC) de la/les 

Qualificació/ns Professional/s (QP) que hagin estat avaluades 

positivament, fet que permet obtenir una certificació acumulable 

per a l’obtenció, segons correspongui, d’un Certificat de 

professionalitat, o d’un Títol de formació professional o 

d’ambdós. 

Acreditació de competències 

Títol FP
CP…
CP…



5

Acreditació de competències 

UC acreditades
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A la fase d’assessorament es pot valorar positivament el 

reconeixement de Unitats Formatives (UF) dels mòduls 

professionals que pertanyen a cicles formatius de la família 

d’Informàtica i Comunicacions i poder obtenir un certificat per 

tal de tenir una continuïtat formativa. 

Reconeixement d’unitats formatives 
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Acreditació de competències 

•  Qualificacions Professionals (QP)
      Confecció i publicació de pàgines web

IC_2-297_2. Confecció i publicació de pàgines web

Sistemes microinformàtics i xarxes

IC_2-078_2. Sistemes microinformàtics

IC_2-298_2. Muntatge i reparació de sistemes microinformàtica  

IC_2-299_2. Operació de xarxes departamentals  

IC_2-300_2. Operació de sistemes informàtics  

UC0953_2 UC0954_2

UC0219_2 UC0220_2 UC0221_2 UC0222_2

UC0950_2 UC0951_2 UC0952_2

UC0955_2 UC0956_2

UC0957_2 UC0958_2 UC0959_2

UC0219_2

UC0220_2

UC0220_2



RESUM – Convalidacions a CFGM 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

      Amb les qualifiacions acreditades podràs convalidar

       MP1. Muntatge i manteniment d’equips
MP2. Sistemes operatius monolloc
MP3. Aplicacions ofimàtiques
MP5. Xarxes locals
MP6. Seguretat informàtica
MP7. Serveis de xarxa

Al procés de reconeixement podràs convalidar

MP4. Sistemes operatius en xarxa
MP8. Aplicacions web

 Al inscrire’t al cicle i presentar la documentació adient podràs convalidar

MP11. Anglès tècnic
MP9.  FOL
MP10. EIE
MP13. FCT
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1. Sessió informativa en el centre assignat

2. Fase d’assessorament

3. Fase d’avaluació i reconeixement

Aquest procediment suposa, en general, que la persona interessada realitzi 

aproximadament 5 sessions presencials/telemàtiques als centres assignats.

Fases del procediment 
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Fases del procediment d’assessorament i avaluació de 
competències professionals

COMISSIÓ 
AVALUADORA

Sessió informativa obligatòria en el centre assignat

Inscripció: Pagament preu públic Fase Assessorament (26€) ..

Fase 
d’assessorament Sessió/ns assessorament.

Informe orientatiu 
Proposta Unitat/s de Competència/es susceptibles 

d’acreditar i Unitats Formatives a reconèixer

Inscripció: Pagament preu públic Fase Avaluació segons UC (13€ per UC)
Pagament preu públic Fase Reconeixement segons UF (18€ per UF)

Fase d’avaluació 
i acreditació

Avaluació evidències indirectes: dictamen 
vinculant sobre la documentació aportada.

Avaluació evidències directes: Prova/es 
d’Avaluació.

Acta final d’avaluació
Certificació de les UC / UF avaluades positivament

ICQP Fase de registre Expedició i Registre 
Unitat/s de Competència/es certificades.
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Quines fases té l’Acreditació de Competències 
Professionals?

Identificació de les 
competències professionals 
de l’aspirant i del 
reconeixement que 
sol·licita.

Fase d’avaluació

Fase d’assessorament

Demostració de les 
competències professionals de 
l’aspirant en relació a les UC 
(Unitats de Competència) de la 
certificació. 

Assessor/aAspirant

Portafoli individual de 
competències

Aspirant

Portafoli individual de 
competències

Comissió 
avaluadora

Aspirant certificat Fase de certificació

Lliurament d’una acreditació de 
cadascuna de les UC (Unitats de 
Competència) que hagi superat 
l’aspirant en l’avaluació.

1

2

3
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Imports i bonificacions per fer efectius abans d’iniciar la Fase 
d’Assessorament.

a) Import ordinari: 26,00€

b) Import amb bonificació del 50%: 13,00 €.

c) Exempcions: no han d’ingressar cap import.

Acreditació de les bonificacions i exempcions
La persona interessada en que se li apliqui una bonificació o exempció ha de 
presentar la documentació acreditativa, dins del termini previst per la comissió 
avaluadora.
Si no es presenta la documentació acreditativa caldrà ingressar l’import ordinari.

Inscripció i pagament Assessorament 
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Bonificacions
Tenen una bonificació del 50% del preu públic les persones següents:

a) Membres de famílies nombroses classificades en la categoria general.
b) Membres de famílies monoparentals.
c) Demandants d’ocupació que perceben alguna prestació econòmica.

Exempcions (Gratuït):
Estan exempts del pagament del preu públic les persones següents:

d) Grau mínim de minusvalidesa del 33%.
e) Membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
f) Víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.
g) Sotmeses a mesures privatives de llibertat.
h) Demandants d’ocupació que no perceben cap prestació econòmica.
i) Les persones que hagin fet la fase d’assessorament pel mateix àmbit en 

convocatòries anteriors.

Inscripció i pagament  
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Imports i bonificacions per fer efectius abans d’iniciar la Fase d’Avaluació.

a) Import ordinari: 13,00€ /UC - 18,00€ /UF

b) Import amb bonificació del 50%: 6,50 € /UC - 9,00€ / UF

c) Exempcions: no han d’ingressar cap import.

Acreditació de les bonificacions i exempcions
La persona interessada en que se li apliqui una bonificació o exempció ha de 
presentar la documentació acreditativa, dins del termini previst per la comissió 
avaluadora.

Si no es presenta la documentació acreditativa caldrà ingressar l’import ordinari.

Inscripció i pagament Fase Avaluació / 
Reconeixement
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Bonificacions (6,50/UC):
• Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria 

general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una 
bonificació del 50% del preu públic.

• Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació 
(atur) tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions (Gratuït):
• Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
• Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria 

especial.
• Les persones membres de famílies monoparentals classificades en la 

categoria especial.
• Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els 

seus fills.
• Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.
• Els subjectes passius en situació d’atur demandants d’ocupació que no 

perceben cap prestació econòmica.

Inscripció i pagament Avaluació
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Exemple de Pagament total del procés: (sense bonificacions o 
exempcions)

Assessorament: 26 €

Avaluació: 13€ * 4 UC = 52 €

Cost total:  78 € 

Inscripció i pagament
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Pagament al compte Banco Santander de la fase d’assessorament:

Instruccions per a fer el pagament 

Concepte: Nom-Cognom-ACREDITAT20-21

Import: 26 €

IBAN ES30 0049 2340 4128 1502 1328
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Consulteu aquest enllaç per a més informació:

Informació

WEB Institut La Pineda
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Qüestionari d’autoavaluació

Les persones aspirants heu de fer els qüestionaris d’autoavaluació de cada una de les Unitats 
de Competència (UC). 

Aquests qüestionaris us serviran per a detectar els vostres coneixements en relació a cada 
una d’aquestes unitats UC.

Qüestionari d’autoavaluació



Gràcies!


