rECOÑECEMENTO pROFESIONAL EXPERIENCIA

PROCESO DE ACREDITACIÓN DA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

PROCEDEMENTO PARA A OBTENCIÓN DAS ACREDITACIÓNS

SOLICITUDE DE ADMISIÓN
Requisitos
 Nacionalidade española, ser residente comunitario ou ter autorización de
residencia en España
 Ter cumpridos 18 anos (nivel 1), 20 anos (nivel 2 e 3).
 Ter experiencia laboral e/ou formación non formal relacionada:
o Experiencia laboral: mínimo 3 anos, mínimo 2000 h. traballadas nos últimos 10
anos
o Formación non formal: mínimo 300 h. nos últimos 10 anos anteriores á
convocatoria.

FASE ASESORAMENTO





A partir do día seguinte da publicación das listaxes de admitidos ata máximo
3 meses despois.
Obrigatorio e presencial.
Mínimo 2 sesións: a 1º pode ser grupal e a 2º individual.
Expedición de informe de conveniencia de pasar á fase de avaliación:
orientativo e non vinculante. Última decisión da persoa candidata.

FASE DE AVALIACIÓN




Terá por obxecto comprobar se demostra a competencia profesional
requirida nas realizacións profesionais, nos niveis establecidos nos criterios de
realización.
Teranse en conta as evidencias indirectas obtidas a partir da información
achegada pola persoa, e as evidencias directas obtidas a través dos
métodos de avaliación que se consideren necesarios.

FASE DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS



A acreditación das unidades de competencia realizaraa a Consellería de
Traballo e Benestar.
Consellería de Traballo e Benestar recoñecerá as unidades de competencia
acreditadas, que producirán efectos de exención dos módulos formativos
asociados ás unidades de competencia dos certificados de profesionalidade
correspondentes.

REXISTRO DAS ACREDITACIÓNS


As acreditacións expedidas incorporaranse ao rexistro autonómico da
unidade de competencia e transferiranse ao rexistro estatal

IMPORTANTE:
Cada persoa pode solicitar varias unidades de competencia pero SO DUN ÚNICO
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (Traballo) ou CICLO FORMATIVO QUE TEÑA A MESMA SEDE
(Educación). Si unha persoa presentara dúas solicitudes, isto daría lugar á exclusión
automática do proceso
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