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Unitat de referència entre els sistemes  (moneda de canvi) 



 Hi ha cinc nivells de qualificació professional 

Nivell 1. Competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament 

simples corresponents a processos normalitzats, amb coneixements teòrics  i 
capacitats pràctiques per aplicar limitades.  

Nivell 2. Competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades, 

amb la capacitat d’utilitzar-ne  els instruments i les tècniques pròpies, que es 
refereixen principalment  a un treball d’execució que pot ser autònom dins el 
límit de les tècniques citades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i 
científics de l’activitat i capacitat de comprensió i aplicació del procés. 

Nivell 3. Competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el 
domini de diverses tècniques i que poden ser executades de forma autònoma. 
Comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic 
especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les 
activitats i I’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions 
econòmiques. 
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El Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals (CNCP) 

El Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals (CNCP) 

determina el marc per establir els títols i els certificats de 

professionalitat que constitueixen les ofertes de formació 

professional, així com per avaluar,  reconèixer i acreditar les 

competències professionals adquirides a través de 

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



1. Molts de treballadors no han pogut aprofitar les 
possibilitats de formació dels dos sistemes (educació i 
ocupació). 

2. Molts de treballadors han adquirit les seves 
competències professionals mitjançant l’experiència 
professional o la formació no formal. 

3. Per tant, tenen les competències, però no l’acreditació 
oficial. 

Per què aquest procediment? 

El procediment d’acreditació de les competències professionals 



El procediment d’acreditació de les competències professionals 

És un procediment estructurat que permet comprovar, 

mitjançant l’aportació documental i la realització de diferents 

tipus de proves, si una persona és capaç de desenvolupar 

competentment les funcions pròpies d’una professió, 

especificades al Catàleg Nacional de les Qualificacions 

Professionals (CNCP). 



Què es pot aconseguir amb aquest procediment? 

1. Un certificat d’acreditació d’una o més unitats de 
competència (UC). 

2. Aquest certificat serveix per obtenir un títol oficial 
(formació formal): 

—  Un títol de formació professional (convalidació de 
mòduls d’un cicle formatiu). 

— Un certificat de professionalitat (exempció de 
mòduls del certificat de professionalitat). 

El procediment d’acreditació de les competències professionals 



7. Estructura del procediment 

A. Informació i orientació 

B. Inscripció al procediment 

C. Fase d’assessorament 

D. Fase d’avaluació 

E. Fase d’acreditació i registre 

F. Orientació i pla de formació 



1. Als candidats que superin el 
procés d’avaluació se’ls 
expedeix una acreditació de 
cadascuna de les unitats de 
competència (UC) en què hagin 
demostrat la seva competència 
professional. 
 

2. L’expedició de l’acreditació 
correspon a l’IQPIB. 
 

3. Les acreditacions s’inscriuen en 
un registre de caràcter estatal 
per a les unitats de 
competència (UC) acreditades. 



Si s’acrediten totes les 
UC es pot sol·licitar 
l’expedició del Certificat 
de Professionalitat (si 
existeix).  

Si s’acredita alguna de 
les UC es pot sol·licitar 
l’exempció del mòdul 
formatiu associat. 

Matriculat al cicle formatiu (si 
te els requisits), es pot 
sol·licitar la convalidació dels 
mòduls professionals associats 
a les UC  acreditades. 

Títol de formació 
professional 

Certificat de 
professionalitat 

Certificat d’unitats de competència 

El pla de formació i orientació informa els 
candidats sobre com completar la formació 
per obtenir un certificat de professionalitat 
o un títol de formació professional. 

+ 

Certificat que expedeix l’IQPIB 



Títols de Formació Professional 



Accés directe 

• Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d'un certificat acreditatiu 

d'haver superat totes les matèries del Batxillerat. 

• Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat 

experimental. 

• Estar en possessió d'un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau 

Mitjà)*. 

• Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o 

equivalent a efectes acadèmics. 

• Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU). 

• Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent. 

Accés mitjançant prova  

• Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (es 

requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza la prova o 18 pels 

qui posseeixen el títol de Tècnic). 

• Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys. 

Requisits d’accés al títol 



Proves d’accés 

• Nota numèrica de 0 a 10 amb 2 decimals 

• Si no es supera la totalitat de la prova, es manté la nota de la 
part o parts superades 

• Mitjana aritmètica de les parts (mínim un 4 amb 2 decimals) 

• La mitjana serà sobre les parts avaluades. No es consideren 
les exempcions. 

• S’indicarà APTE / NO APTE 



Proves lliures 

Què són? 

Proves per examinar-se de mòduls corresponents als 
títols de Tècnic o de Tècnic Superior 

Què permeten?  

Avaluar les persones interessades en 1 o més mòduls del CFGM o CFGS 

Es poden superar tots els mòduls? 

Poden examinar-se de tots els mòduls excepte el mòdul de FCT  



http://www.caib.es/sites/fp/ca/reconeixement_de_credits/ 

http://www.caib.es/sites/fp/ca/reconeixement_de_credits/
http://www.caib.es/sites/fp/ca/reconeixement_de_credits/


Matrícules d’honor i 
premis extraordinaris 



Normativa de referència 

• Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional 

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) 

• Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMQE)  

• Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, d’ordenació de l’FP 

• Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les 

proves d'accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears 

(properament sortirà una nova ordre). 

• Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012 per la qual es regula el 

procediment d’admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació 

professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen 

en règim d’ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears (properament sortirà una nova 

ordre). 

• Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves 

lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2002/07/16/pdfs/A01870-01875.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118-C.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI197692&id=197692
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI197692&id=197692
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI197692&id=197692
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI197692&id=197692
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI125204&id=125204
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI125204&id=125204
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI125204&id=125204
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI125204&id=125204
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI125204&id=125204
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI125204&id=125204
http://boib.caib.es/pdf/2008038/mp11.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008038/mp11.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008038/mp11.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008038/mp11.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2008038/mp11.pdf


Webgrafia 

•http://fp.caib.es 

•http://iqpib.caib.es 

•http://www.todofp.es/ 

•http://incual.mecd.es/ 

•http://www.soib.es/ 

http://fp.caib.es/
http://www.caib.es/microsites/ctreball/Soib/WebCertificats/sistema-nacional-de-QP-c.html
http://iqpib.caib.es/
http://slideplayer.es/slide/107461/
http://slideplayer.es/slide/107461/
http://slideplayer.es/slide/107461/
http://slideplayer.es/slide/107461/
http://slideplayer.es/slide/107461/
http://www.soib.es/


     Per a més informació… 

Punt Orientació Acadèmica i Professional 
(POAP) 

Institut Qualificacions Professionals 
(IQPIB)  

 
Telèfon 

971 177 859  
  

Adreça electrònica 
poapcentral@gmail.com 

 
Web 

fp.caib.es 
 
 
 

 
Telèfon 

971 177 774  
        
Adreça  electrònica 

iqpib@dgoifp.caib.es 
 

Web 
iqpib.caib.es  

 
 

Carrer del Ter, 16, planta baixa, Son Fuster, 07009, Palma 

mailto:poapcentral@gmail.com
http://www.fp.caib.es/
mailto:iqpib@dgoifp.caib.es
mailto:iqpib@dgoifp.caib.es
mailto:iqpib@dgoifp.caib.es
http://www.iqpib.caib.es/


Moltes gràcies  

pel vostre interès 


