
Acord de Govern pel qual s’aproven les directrius 
dels plans d’acreditació i qualificació professionals  



CONSELL DE 
FORMACIÓ I 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONALS 
DE CATALUNYA 

COMISSIÓ 
RECTORA 

2 

Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals 

Directrius del Pla d’acreditació  

Estatuts creació Agència Pública 

Regulació xarxa d’orientació 

Regulació centres integrats 

Informe prospecció i necessitats 

1r. Pla d’acreditació de 
competències 

AGÈNCIA 
PÚBLICA DE 
FORMACIÓ I 

QUALIFICACIÓ 
PROFESSIONALS 
DE CATALUNYA 

PRIMERA FITA DEL 
DESPLEGAMENT DE 

LA LLEI 10/2015 



Procediment per al disseny i l’aprovació de les directrius 

Proposta inicial 
de text   

Consell Català de 
Formació 
Professional 

text inicial  

Reunió Comissió 
Tècnica 

CCFP 
SOC 
DGFPIERE 

text millorat   

Revisió 
estratègica 

President Consell 
directora SOC 
director DGFPIERE 

text consensuat pel 
sistema públic d’FP 

Presentació text als 
membres del 

Consell 

Comissió 
Permanent Consell 
Català d’FP 

esmenes 
membres Consell 

Presentació text als 
membres del 

Consell 

Comissió 
Permanent Consell 
Català d’FP 

esmenes 
membres 
Consell 

text proposat 
per Acord de 
Govern 

Anàlisi i tractament 
de les esmenes 

CCFP 
SOC 
DGFPIERE 

Revisió jurídica 
del text  

GABINET JURÍDIC 
Comissió Tècnica 
 

text definitiu 
per Acord de 
Govern  

Rendiment de comptes als 
membres del Consell amb 

anàlisi i tractament 
d'esmenes 

Consell Català de 
Formació Professional 

quadre de 
comandament per a 
la gestió d'esmenes 



Composició dels membres de la Comissió Permanent del Consell Català de 

Formació Professional 

4 

membres de la Comissió 

Permanent

President 1

Departament d'Ensenyament 2

Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies 
2

CCOO 2

UGT 2

Foment del Treball Nacional 2

PIMEC 2

Consell de Cambres 1

Federació de Municipis de 

Catalunya
1

Associació Catalana de 

Municipis
1

                          TOTAL 16
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Permetre l’accés als 
processos d’acreditació i 
qualificació professionals 

Reconèixer 
competències i 

certificar 
qualificacions a 

les persones 

Accedir a un lloc de 
treball, mantenir-lo, o 
optar a promocionar.  

Dissenyar itineraris 
formatius 

personalitzats  

Finalitat dels plans d’acreditació 

Els processos de qualificació permeten reconèixer les competències adquirides al llarg de 
la vida professional. Aquestes competències s’han pogut adquirir mitjançant la feina 
desenvolupada als llocs de treball o en processos d’aprenentatge no formal.  
Aquests procediments d’acreditació permeten a les persones que hi participen aconseguir 
una certificació de les seves competències que els pot servir per arribar a obtenir, amb els 
complements que s’escaiguin, un títol de formació professional, un certificat de 
professionalitat o totes dues coses. Amb aquest procediment que millora l’ocupabilitat de 
les persones, es faciliten la inserció laboral, el manteniment d’un lloc de treball i la 
promoció professional al llarg de la vida, així com un merescut reconeixement social. 
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Estructura dels plans d’acreditació 

DIAGNOSI 

OBJECTIUS  

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

RECURSOS 
HUMANS 

 CALENDARI 

FINANÇAMENT 

SEGUIMENT 

AVALUACIÓ 

Determinar necessitats i prioritzar col·lectius 

Explicitar objectius específics, actuacions i indicadors 

Identificació de col·lectius amb mancances de 
qualificació i sectors amb requeriments competititus. 

Recursos humans i materials necessaris per dur a 
terme les actuacions  previstes en el pla. 

Temporalització d’actuacions i full de ruta del pla. 

Imports anuals de fons pressupostaris per 
aconseguir els objectius del pla. 

Acompliment dels indicadors. 

Informe d’avaluació pel Sistema de formació i 
qualificació professionals. 



Impacte 
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Millors competències, millors llocs de treball, millors carreres professionals 
Better skills, better jobs, better lives (OCDE Report) 

Dissenyar ITINERARIS 
FORMATIUS i LABORALS 

Professionals més 
qualificats 

Acreditar COMPETÈNCIES 

Reconeixement 
d’experiència i 
aprenentatge 

Detectar necessitats i 
establir prioritats 

Adaptació als 
requeriments socials i de 

competitivitat 


