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 Des d’AEBALL i UPMBALL portem anys treballant per a que es desenvolupin processos d’acreditació de 

competències professionals adquirides per experiència laboral i/o formació doncs és un dels instruments necessaris 
per fer realitat l'aprenentatge al llarg de la vida i l'increment de la qualificació professional de les persones 
treballadores que impacta en la competitivitat de les empreses. 
 
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència contempla un Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional 
amb l’objectiu principal de desenvolupar, reformar i modernitzar la FP amb la finalitat d’ampliar les competències 
de la població i augmentar la seva ocupabilitat i fomentar el reciclatge professional.  El reconeixement de les 
competències professionals adquirides per experiència laboral i/o formació no formal és un procés mitjançant el qual 
s'atorga a una persona una acreditació oficial prèvia avaluació de les seves competències professionals. 
 
Consulta la infografia 
 
PRINCIPALS AVANTAGES 

 

 

 

PERSONA

•Reconeixement al saber fer: Puja l’autoestima de la persona.

•Nova oportunitat per adquirir titulació que no es va assolir per abandonament escolar.

•La persona pot capitalitzar la seva experiència professional i obtenir un títol d’FP o CP.

•La persona pot mantenir-se al seu lloc de treball, principalment en professions regulades

EMPRESA

•Millora el capital humà mitjançant la qualificació, i així, competitivitat i productivitat.

•Evita l’intrusisme professional impedint que persones exerceixen sense qualificació.

•Poden beneficiar-se del Sistema Nacional de Qualificacions per implantar la gestió per 
competències.

•Facilita la mobilitat de persones treballadores en l’àmbit nacional i internacional.

SOCIETAT

•Dignifica les ocupacions i millora el grau de professionalitat. ncrementa el número de població 
activa qualificada. Millor percepció del capital humà

•La qualificació disminueix el risc d’exclusió social, aportant oportunitats d’ocupació.

•En el marc del diàleg social i la negociació col·lectiva pot ser un element que doni suport a la 
classificació professional.

Novetats en els processos d’acreditació de competències professionals 

adquirides per experiència laboral i/o formació no formal 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/Info_Acreditacio.pdf
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REQUISITS D’ACCÉS: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de 
familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió, o ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a 
Espanya en vigor, en els termes que estableix la normativa espanyola d’estrangeria i immigració. 
 
b) Tenir 20 anys complerts en el moment de fer la inscripció. 
 
c) Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar: 

- En el cas d’experiència laboral:  Justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en 
total, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria.  

- En el cas de formació: Justificar almenys 300 hores, en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-
se la convocatòria. En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es 
pretén acreditar prevegin una durada inferior, s’han d’acreditar les hores establertes en els mòduls 
esmentats. 

 

FASES DEL PROCÉS: 

 
Està previst que en breu es publiqui una nova oferta de places per accedir als processos d’acreditació. 
Si esteu interessats en participar-hi, per a més informació sobre condicions i inscripció, estem a la vostra disposició: 

formacion@aeball.net 

“Aquesta actuació forma part de les actuacions destinades a l’Avaluació i acreditació de competències bàsiques i professionals, en el marc del Pla de Formació Professional per al 

creixement econòmic i social i l'ocupabilitat, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional, amb càrrec als  PGE 2020, i per la Unió Europea-NextGenerationEU.” 

 

 
#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate L’Hospitalet, octubre de 2021 
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