
Mellora o teu
futuro profesional.

Acredítate



Mellora o teu futuro profesional.  Acredítate

Se tes coñecementos e capacidades que che permiten exercer un 
traballo e non dispós dunha acreditación oficial que así o recoñeza, 
podes conseguir unha certificación do teu saber facer, con validez en 
todo o Estado, e un plan de formación á túa medida.

Se desexas mellorar a túa posición no mercado laboral, e progresar 
persoal e profesionalmente, tanto se traballas como se estás en situación 
de desemprego, con experiencia ou formación non oficial, acredítate.

Que debo facer para conseguir esta acreditación?

Debes inscribirte para participar no procedemento de avaliación, 
recoñecemento e acreditación de competencias profesionais adquiri-
das a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación.

Cando me debo inscribir no procedemento?

Periodicamente, a Administración realiza convocatorias onde se 
determinan os prazos, os lugares e os ámbitos profesionais nos que te 
podes inscribir. 

Poderás participar no ámbito que se axuste ao teu perfil profesional.

Que requisitos debo cumprir para participar no procedemento?

 Posuír a nacionalidade española, dispor do certi�cado de rexistro de cidada-
nía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da Unión, ou ser titular 
dunha autorización en vigor de residencia ou de residencia e traballo en 
España, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e 
inmigración.

 Ter 18 ou 20 anos, en función das competencias que queiras acreditar, no 
momento de realizares a inscrición. 

 Cumprir algunha das dúas seguintes condicións:
– Ter unha experiencia laboral relacionada coas competencias profesionais 

que se queiran acreditar.
– Ter realizado actividades de formación relacionadas coas competencias 

profesionais que se queiran acreditar.

En que consiste o procedemento de avaliación, recoñecemento e acredita-
ción de competencias profesionais?

Logo de te inscribires no procedemento e despois de que se te admita, 
o procedemento consta de tres fases principais.

 Fase I: asesoramento. Nesta fase, un asesor ou unha asesora axúdache a 
compilar todas as probas que poidas achegar para defenderes a túa compe-
tencia profesional: proxectos, traballos realizados, certi�cados o�ciais de 
estudos (poden ser estudos incompletos ou extinguidos), cursos, referencias, 
informes e certi�cados dos empregadores. Tamén realizarás un test de 
autoavaliación.

 Fase 2: avaliación das competencias profesionais. Unha comisión de 
avaliación utilizará os métodos que considere necesarios para comprobar o 
exposto na documentación que achegaches no paso anterior. Estes métodos 
poden ser, entre outros, a observación directa no posto de traballo, simula-
cións, probas estandarizadas de competencia profesional ou entrevista 
profesional.

 Fase 3: acreditación e rexistro das competencias. Cando superes o proceso 
de avaliación obterás unha acreditación de cada unha das competencias nas 
que demostraches a túa competencia profesional.

Que efectos teñen as túas acreditacións?

As acreditacións obtidas por este procedemento teñen, por lei, efectos 
acumulables, o que quere dicir que como persoa candidata poderás 
conseguir un certificado de profesionalidade, emitido pola Administra-
ción laboral, e completando a túa formación o correspondente título de 
formación profesional, emitido pola Administración educativa.

Sabías que?

 Na convocatoria de xaneiro de 2012, a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria ofreceu 9.555 prazas para o procedemento de 
avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais.

 Os 17 centros da Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de 
Galicia constitúen os lugares de referencia para informar sobre o procede-
mento e a súa realización. 

Máis información

 Departamentos de información e orientación profesional da Rede de Centros 
Integrados de Formación Profesional de Galicia.

 Departamentos de orientación dos centros educativos dependentes da 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan 
formación profesional.

 Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.
Teléfonos: 981 544 400, 981 544 376 e 981 546 566

 www.edu.xunta.es/fp


