Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web
Departament d’Educació
Avaluació i acreditació de competències curs 2019-2020
Aquest curs acadèmic 2019-2020 es porta a terme en diversos Instituts que depenen del Departament
d’Educació un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 722
persones.
Pel que fa a l’Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web es convoquen 110 places. S’hi
poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal
previstos en la convocatòria.
S’adreça a professionals que actuïn sobre sistemes microinformàtics, sobre el maquinari i el programari,
assegurant la qualitat del funcionament i utilització, recolzant l’usuari en el maneig. Professionals que creïn
pàgines web que integrin diferents elements, amb llenguatges i editors apropiats i fer-ne la publicació al
servidor corresponent.
Àmbit: Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web

Places

Família Professional del cicle: Informàtica i comunicacions
Cicle formatiu
codi QP
Qualificació professional
IC_2-298_2
Muntatge
i reparació de sistemes microinformàtics
CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes IC_2-078_2 Sistemes microinformàtics

110

Certificat de professionalitat codi QP
Confecció i publicació de
IC_2-297_2
pàgines web

Qualificació professional

Confecció i publicació de pàgines web

Institut participant de l’àmbit Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines
Places
Institut Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)*
110
(*) Les persones seran ateses, dins de les possibilitats dels centres, en un institut proper al domicili
indicat a la sol·licitud.
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 (5 al
19 de setembre).
Les persones disposen dels del 5 de setembre fins el 25 de setembre per presentar la documentació
justificativa dels requisits d’accés al centre demanat en primera opció. Aquesta documentació pot
presentar-se presencialment o mitjançant el correu electrònic que s’indica a la pàgina, un cop
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escanejada. La documentació original per fer-ne la verificació s’ha de presentar el primer cop que es
vagi a l’institut. En qualsevol altre cas, quedaran excloses del procediment.
En l’àmbit de microinformàtica i confecció de pàgines web, les persones seran ateses, dins de les
possibilitats dels centres, en un institut proper al domicili indicat a la sol·licitud. Als resultats definitius
per aquest àmbit s’inclourà l’institut on faran l’assessorament i l’avaluació.
Criteris d’ordenació:
Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada, per àmbits, seguint els blocs i subblocs de
prioritat següents:
Bloc 1. Persones que hagin acreditat, almenys, una unitat de competència, per la participació en
convocatòries anteriors del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals
adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació a Catalunya.
Bloc 2. Persones que estiguin domiciliades a Catalunya, o que treballin a Catalunya.
Aquest bloc de prioritat s'ordena, successivament, en dos subblocs:
Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen
(assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre més gran de dies,
justificada mitjançant l'Informe de Vida Laboral o informe de la mutualitat corresponent.
Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques
relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades pel nombre més gran de dies,
justificat mitjançant certificat de l'organització on hagi prestat l'assistència.
Bloc 3. Persones domiciliades a Catalunya que justifiquin formació no formal relacionada amb l’àmbit
al què es preinscriuen. Aquestes s'ordenen de manera decreixent pel major nombre d'hores de
formació no formal, justificades mitjançant els certificats corresponents.
Bloc 4. Persones que no estiguin domiciliades ni treballin a Catalunya.
Aquest bloc de prioritat s'ordena, successivament, en dos subblocs:
Primer: persones amb experiència laboral relacionada amb l’àmbit al qual es preinscriuen
(assalariades o autònomes), ordenades de manera decreixent pel nombre més gran de dies,
justificada mitjançant l'Informe de Vida Laboral o informe de la mutualitat corresponent.
Segon: persones amb treball voluntari o que hagin sigut becades i hagin fet tasques
relacionades amb l’àmbit al qual es preinscriuen, ordenades pel nombre més gran de dies,
justificat mitjançant certificat de l'organització on hagi prestat l'assistència.
Bloc 5. Persones domiciliades fora de Catalunya que justifiquin formació no formal relacionada amb
l’àmbit al qual es preinscriuen. Aquestes s'ordenen de manera decreixent pel nombre més gran d'hores
de formació no formal, justificades mitjançant els certificats corresponents.
Bloc 6. Persones majors de 25 anys que, tot i tenir els requisits d'experiència laboral i formativa, no els
poden justificar mitjançant la documentació prevista a la base 6.2.
En cas d'empat en un bloc o en un subbloc, les persones candidates s'ordenen de manera decreixent
de més a menys edat, d'acord amb la data de naixement.
Als efectes de l’ordenació d’aquest apartat, es computen els dies treballats i les hores de formació no
formal cursades fins al 31 d’agost de 2019. El centre verificarà que la persona disposa dels requisits
per participar abans d’admetre-la al procediment.

2/3

Terminis:
•
•

•

Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés al centre escollit en primera opció:
del 5 al 25 de setembre 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 2 d’octubre al web de cada centre.

En l’àmbit de microinformàtica i confecció de pàgines web, les persones seran ateses, dins de les
possibilitats dels centres, en un institut proper al domicili indicat a la sol·licitud. Als resultats definitius
per aquest àmbit s’inclourà l’institut on faran l’assessorament i l’avaluació.
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.
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