
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

Si ets o has sigut cuidador/a en l’entorn familiar d’una persona dependent
Estàs inscrit/a en el cens convocat per la Resolució de 20 de novembre de 2019, de

la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
I vols posar en valor la teua experiència  

Llig atentament aquesta informació!

Per a treballar en el sector professionalitzat d’Atenció a Persones Dependents:
La Qualificació Professional d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili permet integrar-se laboralment en
el  sector  professionalitzat  d'auxiliars  d'ajuda  a  domicili  o  d'assistència  personal  a  persones  dependents  en les
modalitats que corresponguen. 
I  la  Qualificació  professional  d'Atenció  Sociosanitària  a  Persones  Dependents  en  Institucions  Socials  permet
integrar-se  laboralment  en  el  sector  professionalitzat  d'atenció  a  persones  dependents  tant  en  les  activitats
professionals citades anteriorment com en les de Gerocultor/a i Cuidador/a. 

Què és una qualificació professional?
És el conjunt de competències professionals que faciliten l’accés a una ocupació i  que poden ser adquirides
mitjançant formació formal, no formal o a través de l’experiència laboral. 
Cada qualificació professional es compon d’una sèrie d’unitats de competència (UC), conjunt de coneixements i
capacitats que permeten desenvolupar una activitat professional.

Què és la formació formal i no formal?
La formació formal és la que es rep a través de processos formatius que condueixen a acreditacions oficials i la no
formal és la que no condueix a acreditacions oficials.

Com s’obté una qualificació professional?
Estudiant un cicle formatiu o un certificat de professionalitat que les continga.
O a través d’un procediment de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral
i formació no formal, que permet convalidar part d’un cicle formatiu i d’un certificat de professionalitat i fins i tot
obtindre un certificat de professionalitat complet.

Què és el reconeixement de la competència professional? 
És un procediment que permet obtindre un reconeixement oficial de les competències professionals adquirides
per  l’experiència  laboral  i  vies  no  formals  de  formació.  En  finalitzar-lo,  les  persones  participants  reben  una
acreditació  oficial  de  les  unitats  de  competència,  d’una  o  diverses  qualificacions  professionals,  que  han
demostrat haver adquirit per la seua experiència laboral o per la formació no formal rebuda.
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Cal fer exàmens?
No! Això no són proves lliures per a obtindre un títol d’FP o un certificat de professionalitat. Ací es té en compte
la teua experiència i la teua formació no formal prèvia relacionada amb la qualificació professional.

Aleshores en què consisteix?
Una vegada admés/a en el procediment, un/a assessora/a t’ajuda a buscar indicis que permeten demostrar tot el
que has aprés per la teua experiència i formació no formal. Després un/a avaluador/a, si ho considera necessari,
comprovarà, mitjançant entrevistes o proves professionals, els coneixements i les habilitats que has adquirit i la
correspondència que té amb les unitats de competència de la qualificació professional que vols obtindre.

Per què pot interessar-te?
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la
Conselleria  d’Economia Sostenible i  Sectors Productius, Comerç i  Treball  (LABORA) van signar un acord per a
impulsar  un  pla  d’actuació dirigit  a  les  persones  cuidadores  en  l’entorn  familiar  que  vulguen  integrar-se
laboralment en el  sector professionalitzat d’atenció a persones dependents  i  no disposen d’una qualificació
professional específica que ho permeta.

• La primera fase del  Pla va consistir  a convocar  un cens per a recollir  quines persones cuidadores en
l’entorn familiar de la Comunitat Valenciana, que complint els requisits necessaris, estaven  interessades a
participar  en  un  procediment  de  reconeixement de  la  competència  professional  adquirida  per
l’experiència com a persona cuidadora en l’entorn familiar, per a facilitar-los l'obtenció de la qualificació
professional de:
◦ Atenció sociosanitària a persones en el domicili 
◦ Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

• La segona fase es correspon amb el procediment que ara es convocarà, perquè les persones que es van
inscriure  en  el  cens  puguen  demostrar  quines  competències  professionals,  relacionades  amb  les
qualificacions esmentades, han adquirit per la seua experiència com a cuidadors/es en l’entorn familiar i
per la formació no formal que hagen rebut.

• L’última fase consistirà en, una vegada finalitzat el procediment anterior, oferir a les persones que hi han
participat  i  no  hagen  adquirit  totes  les  unitats  de  competència  de  les  qualificacions  convocades  la
formació necessària perquè les adquirisquen.  

Quines són les unitats de competència de cada qualificació convocada?
La qualificació “Atenció sociosanitària a persones en el domicili  (SSC089_2)” està composta per les unitats de
competència següents:

UC0249_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d’atenció
sociosanitària. 
UC0251_2: Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i el funcionament de la unitat convivencial.
UC0250_2:  Desenvolupar  intervencions  d’atenció  psicosocial  domiciliària  dirigides  a  persones  amb  necessitats
d’atenció sociosanitària. 

I la d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSC320_2) per les següents:
UC1016_2: Preparar les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per
l’equip interdisciplinari i donar-hi suport.
UC1017_2: Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.
UC1018_2:  Desenvolupar  intervencions  d’atenció  sociosanitària  dirigides  a  persones  dependents  en  l’àmbit
institucional.
UC1019_2:  Desenvolupar  intervencions  d’atenció  psicosocial  dirigides  a  persones  dependents  en  l’àmbit
institucional.
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En la sol·licitud hauràs d’assenyalar aquelles que consideres que has pogut adquirir, per la teua experiència com a
cuidador/a no professional i per la teua formació.

Requisits per a poder participar
Estar  inscrit/a  en  el  cens  convocat  per  la  Resolució  de  20  de  novembre  de  2019,  de  la  Vicepresidència  i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ja que per a poder inscriure’s calia complir els requisits generals de
participació.

Què puc obtindre amb el procediment?
L’acreditació oficial de les unitats de competència de la qualificació convocada en què hages demostrat haver
adquirit, per la teua experiència laboral i per la teua formació no formal, els coneixements, les habilitats i les
destreses i les actituds que les conformen.

I què puc aconseguir amb les unitats de competència acreditades?
Si obtens l’acreditació de  totes les unitats de competència d’una qualificació, podràs sol·licitar  el certificat de
professionalitat  corresponent que  et  permet  accedir  a  ocupacions  relacionades  amb  l’atenció  a  persones
dependents.
Si no les obtens totes,  se t’oferirà la  possibilitat de  cursar els  mòduls formatius que permeten obtindre les
unitats  de competència  que et  falten,  de  manera que una vegada acabada la  formació,  podràs  obtindre el
certificat de professionalitat corresponent que et  permet accedir a  ocupacions relacionades amb l’atenció a
persones dependents. 

On  es  realitzarà  el  procediment  d’avaluació  i  acreditació  de  la  competència  professional  adquirida  per
experiència laboral?
Les seus seran les següents:
• IES Figueras Pacheco, C/ Fernando Madroñal, 35, 03007 Alacant
• CIPFP Misericòrdia, Carrer Casa de la Misericòrdia, 34, 46014 València
• CIPFP Faitanar, C/ Xiquet de Quart, s/n, 46930 Quart de Poblet, València
Quan t’hi inscrigues, tria la seu més pròxima, encara que pots triar-ne diverses.

Quantes places es convoquen?
Es convoquen inicialment 300 places i l’ordre d’admissió serà per ordre d’arribada de la sol·licitud.

Què passa si no entre en la primera convocatòria?
No  et  preocupes,  s’aniran  convocant  nous  procediments  de  reconeixement  de  la  competència  professional
perquè totes les persones inscrites en el cens hi puguen participar.  

Quan i on puc inscriure’m?
Una vegada publicada la convocatòria en el DOGV, disposaràs de 40 dies hàbils per a inscriure’t en aquest enllaç:
http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales/inicio
Però si tens qualsevol dubte, contacta a través del telèfon 012, amb la Secció de Qualificacions i Reconeixement
de la Competència, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

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