
FORMALITZAR INSCRIPCIÓ A LA FASE 

D’ASSESSORAMENT

INS ESCOLA DEL TREBALL de Lleida
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1. Sessió informativa en el centre assignat

2. Fase d’assessorament

3. Fase d’avaluació

4. Fase d’acreditació

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

aproximadament 6 sessions

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

COMISSIÓ 
AVALUADORA

Sessió informativa obligatòria en el centre assignat

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

Fase 
d’assessorament

Sessió assessorament (3 sessions).

Informe orientatiu 
Proposta Unitat/s de Competència/es susceptibles 

d’acreditar.

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

Fase d’avaluació 
i acreditació
(2 sessions)

Avaluació evidències indirectes: dictamen 
vinculant sobre la documentació aportada.

Avaluació evidències directes: Prova/es 
d’Avaluació.

Acta final d’avaluació
Certificació de les UC avaluades positivament.

ICQP Fase de registre
Expedició i Registre

Unitat/s de Competència/es certificades.
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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 Assesorament 
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Bonificacions (13€):

• 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 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.

• Les persones que hagin fet la fase d’assessorament pel mateix ambit 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

b) Import amb bonificació del 50%: 6,50 € /UC

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 Avaluació



8

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 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 de l’Institut ESCOLA DEL TREBALL de Lleida

Pagament Assessorament.      

Concepte: Acredita’t i nom i cognoms de la persona

Import: 26 €

ES74 2100 0515 4202 0021 7655 

Enviar el resguard de la transferència bancària a:  acredita@escoladeltreball.cat
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Calendari: Fase d’Assessorament

 Inscripció a la fase d’assessorament: Del 8 al 15 de gener de 2021

 Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase 

d’assessorament: 18 de gener de 2021

 Publicació del calendari de les sessions d’assessorament: 

08/09/2020

 Inici de les sessions d'assessorament: a partir del 19 de gener de 

2021

 Reclamació del resultat provisional d’inscripció a la fase 

d’assessorament: del 19 de gener a l’1 de febrer de 2021

 Publicació del resultat definitiu d’inscripció a la fase d’assessorament: 

4 de febrer de 2021



www.gencat.cat/acreditat

https://www.escoladeltreball.cat/acreditat/ 

Tfno 973 23 15 49

acredita@escoladeltreball.cat

http://www.gencat.cat/acreditat
https://www.escoladeltreball.cat/acreditat/

