Informació sobre les competències clau
Els cursos de Formació Professional per a l’Ocupació que oferta el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
es poden diferenciar en funció de si són o no Certificats de Professionalitat.
El Certificat de Professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent
professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i
l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord
amb les exigències del mercat.
Els certificats de professionalitat es classifiquen en 3 nivells, en funció de la competència professional
requerida per les activitats productives tenint en compte criteris de coneixements, iniciativa, autonomia,
responsabilitat i complexitat de l’activitat a desenvolupar.
L’accés a formació vinculada a un Certificat de Professionalitat de nivell 2 o 3 implica estar en possessió
d’una titulació o acreditació que doni resposta als requisits d’accés regulats al RD 189/2013. En el cas de
no reunir els requisits de titulació, es podrà accedir a un curs de Certificat de Professionalitat si es
superen les proves de competències clau en llengua castellana, catalana i matemàtiques (en alguns CP
també en anglès).
Què són les proves de competències clau?
Les proves de competències clau són instruments per comprovar que es posseeixen els coneixements en
llengua i matemàtiques que permeten realitzar un correcte seguiment del curs.
Els Certificats de Professionalitat poden ser de nivell 1, 2 i 3. Els certificats de professionalitat de nivell 1
no tenen requisits de titulació per poder realitzar el curs. Només requereixen requisits d’accés els
certificats de nivell 2 i 3 tal i com s’indica a continuació:
Nivell
CP
1
2
3
2o3
2o3
2o3
2
3
2o3

Tipus de titulació
NO requereix titulació
Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o estudis declarats equivalents (EGB)
Títol de batxiller o equivalent
Títol FPII, CFGM o CFGS
Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al
qual es vol accedir
Certificat de professionalitat d’un nivell inferior i de la mateixa família i àrea professional
al qual es vol accedir
Certificat de superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
Prova d’accés als cicles formatius de grau superior
Certificat de superació de la Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o
45 anys
Certificat d’aprofitament d’accions de formació de competències clau o Certificat
superació amb qualificació d’APTE de les proves d’avaluació de competències clau del
nivell de què es vulgui fer la formació

Com puc demostrar que tinc les competències clau en el cas de no tenir titulació?
Superant una prova en llengua castellana, catalana, matem{tiques i en alguns casos d’anglès
corresponents al nivell (2 o 3) del certificat de professionalitat que t’interessa.
On es regulen els continguts de les proves de competències clau?
El contingut de les proves es regula a l’annex IV del RD 189/2013 pel què es modifica el RD 34/2008 pel
què es regulen els certificats de professionalitat. El text és el següent:

Obtindré un certificat de superació de les proves de competències clau?
Efectivament, un cop realitzades les proves si aquestes s’han superat, el CIFO Sant Feliu expedir{ un
document en el que constar{ el resultat obtingut en termes d’Apte.
Quina sortida formativa tinc si no supero les proves de competències clau?
En aquest cas pots fer una formació no vinculada a un CP de nivell 2 o 3, o bé preparar-te el contingut de
les proves per tornar-ho a intentar en una altra convocatòria.

