
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM

ESPECIAL 

Si vosté ha treballat o treballa en la Comunitat Valenciana com

Auxiliar d'oficina, Auxiliar de serveis generals, Auxiliar d'arxiu, Classificador/a i
repartidor/a de correspondència, Ordenança, Auxiliar d'informació, Telefonista en ser-

veis centrals d'informació, Gravador/a-verificador/a de dades, Operador/a documental o
Auxiliar de digitalització 

I no disposa d'una Titulació oficial que acredite els seus coneixements, habilitats i 
destreses relacionades amb aquestes professions

Llija atentament aquesta informació!

Què és el Reconeixement de la Competència Professional? 

És  un  procediment  que  permet  obtindre  un  reconeixement  oficial,  previ  assessorament  i  avaluació,  de  les
competències professionals adquirides per l'experiència laboral i vies no formals de formació. 

Les persones participants poden veure acreditades unitats de competència que es poden convalidar per mòduls
professionals  d'un  títol  de  Formació  Professional  o  per  mòduls  formatius  o  pel  total  d'un  Certificat  de
Professionalitat. 

A qui pot interessar-li?
A totes aquelles persones que complint els requisits establits en la convocatòria, hagen adquirit les seues com -
petències professionals mitjançant l'experiència laboral o la formació no formal, però que no tinguen una acre-
ditació oficial de la mateixa i vulguen obtindre-la, per regulació professional o per a continuar la seua formació
de manera oficial.

He de fer exàmens?

No!  Això  no  són  Proves  Lliures  per  a  obtindre  un  Títol  de  Formació  Professional  o  un  Certificat  de
Professionalitat. Ací es té en compte la teua experiència i la teua formació no formal.

Llavors, en què consisteix?

Una  vegada  admés,  se't  demana  que  justifiques  la  teua  experiència  laboral  i  la  teua  formació  no  formal
relacionades amb la qualificació professional que vols obtindre. 



DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM

ESPECIAL 

Després, una persona assessora t'ajuda a buscar indicis que col·laboren a demostrar tot el que has aprés. 
Finalment una persona avaluadora, mitjançant entrevistes o proves professionals, comprova els coneixements i 
habilitats que has adquirit i la seua correspondència amb la Qualificació Professional que vols obtindre.

Requisits generals per a poder participar
Tindre la nacionalitat espanyola o permís de residència en regla. 
Tindre 18 anys complits per a qualificacions professionals de nivell I i 20 anys per a qualificacions professionals
de nivell II i III. 
I a més, s'ha de complir almenys un d'aquests dos requisits:
Una experiència laboral mínima, adquirida en els últims 10 anys, relacionada amb les competències que es vul -
guen acreditar, de:

• 2 anys i 1200 hores, per al nivell I I 3 anys i 2000 hores, per al nivell II i III
Una formació no formal mínima, realitzada en els últims 10 anys, relacionada amb les competències que es vul-
guen acreditar, de: 

• 200 hores per al nivell I I 300 hores per al nivell II i III

Quines qualificacions es convoquen?

Les dues qualificacions oferides són de nivell I
ADG306_1  Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents. 
Aquesta qualificació està composta per les següents unitats de competència professional

UC0974_1 - Realitzar operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació.
UC0973_1 -  Introduir  dades i  textos  en terminals  informàtics en condicions  de seguretat,  qualitat  i
eficiència. 
UC0971_1 - Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic. 

ADG305_1 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 
Aquesta qualificació està composta per les següents unitats de competència professional

UC0969_1 - Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic 
UC0970_1  -  Transmetre  i  rebre  informació  operativa  en  gestions  rutinàries  amb agents  externs  de
l'organització 
UC0971_1 - Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic .

Què puc obtindre a través del procediment?

Si  obtens l'acreditació de totes les unitats de competència d'una qualificació,  pots sol·licitar el Certificat de
Professionalitat de nivell 1 del mateix nom. Aquest Certificat de professionalitat és una acreditació oficial de la
teua competència professional, amb validesa en tot l'Estat espanyol. A més et permet en un futur, si t'interessa,
cursar Certificats de Professionalitat de Nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

Quines unitats de competència he de sol·licitar?

Assenyala aquelles que per la teua experiència laboral i formació no formal (formació que no condueix a un Títol
oficial) consideres que pots haver obtingut.

En el següent enllaç et pots inscriure: http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales
 

http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales
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