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experiencia profesional



Cal é a finalidade do
procedemento de
recoñecemento das
competencias
profesionais?
Os sistemas de recoñecemento da
competencia profesional estanse
implantando con éxito na maior parte dos
países desenvolvidos, especialmente
nos europeos, tratando de capitalizar as
aprendizaxes adquiridas polas persoas
fóra do ámbito educativo, contribuíndo
de maneira destacada á aprendizaxe das
persoas ao longo da vida.
En Galicia contamos cun amplo colectivo
de traballadoras e traballadores con
cualificación profesional, pero que
carecen da correspondente certificación
oficial, feito que supón unha situación
r e a l d e d e s v a n t a x e so b r e a s
posibilidades efectivas de mobilidade
profesional e social, así como de
inserción laboral e calidade no emprego.
Por tal razón, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria establece o
procedemento de recoñecemento da
competencia profesional personalizado

e flexible, co fin de lles facilitar ás persoas
adultas a posibilidade de recoñecer e
certificar a súa experiencia laboral e as
aprendizaxes adquiridas por outras vías
de formación.
A finalidade deste procedemento
consiste, en definitiva, en posibilitar á
p o b o a c i ó n t r a b a l l a d o r a o
recoñecemento e certificación das
competencias profesionais conseguidas
a través da experiencia acumulada ao
longo da vida, así como, a obtención de
títulos de formación profesional cando se
superen todos os módulos dun ciclo
formativo e, ademais, se cumpran os
requisitos académicos de acceso.

Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais



A quen vai dirixido
este
procedemento?

Ás persoas adultas que teñan:

de idade para os ciclos
formativos de

de idade para os ciclos
formativos de
Estas persoas deberán acreditar
ademais:
Unha

relacionada co
título de formación profesional que
queren que lles sexa recoñecido

Certificación de 300 horas de
formación relacionada co sector
profesional emitida pola entidade
ou institución que a impartise.

18 anos
grao medio.

20 anos
grao superior.

experiencia laboral
mínima de 2 anos

ou,



Que
documentación
hai que presentar?

*Candidatas e candidatos que
a c r e d i t e n d o u s a n o s d e
experiencia laboral:
**Para persoas traballadoras
asalariadas

**Para traballadoras e traballadores
por conta propia

.Certificación da Tesouraría Xeral da
Seguridade Social na que conste a vida
laboral ou da Mutualidade Laboral á
que se estivera afiliado, onde se
especifique: empresa, categoría
laboral (grupo de cotización) e período
de contratación, ou calquera outro
medio de proba admitido en dereito.
.Certificación da empresa onde se
especifique duración do contrato,
ca tego r ía labo ra l , ac t i v i dade
desenvolvida e período en que se
realizou.

.Certificación da alta no imposto de
Actividades Económicas ou, no seu
caso, período de cotización no Réxime
especial de cotización.

*Candidatas e candidatos que acrediten
formación relacionada co sector
profesional

*Todos os candidatas e candidatos
deberán presentar

.Fotocopia compulsada da certificación
xustificativa da formación alegada, emitida
pola entidade ou institución que a impartiu,
na que conste a data, duración en horas e
contidos desenvolvidos nela. (Para acceder
por este apartado requirirase un mínimo de
300 horas de formación).

.Fotocopia compulsada do DNI.

.Declaración xurada na que se faga constar
non estar matriculado en ningunha
modalidade nas ensinanzas conducentes
ao título ao que opta.
.Especificación da traxectoria formativa e
profesional.



Onde hai que
presentar a
documentación?
.No centro docente onde se vaian realizar as probas de cada ciclo de
formación profesional.
.As persoas interesadas poderán inscribirse por ciclos formativos
completos ou por módulos.

Cando hai que
presentar a
documentación?

O prazo de presentación da documentación será o comprendido entre
o 12 e o 22 de febreiro de 2007, ambos inclusive.



Cales son os órganos encargados do
procedemento?
En cada centro educativo, os órganos encargados do procedemento son as
comisións de avaliación e o equipo orientador.

*Comisións de avaliación
cinco membros:

as seguintes finalidades

*Equipo orientador

Constituídas por un mínimo de presidencia, secretaría e
tres vogais.
Os membros seleccionaranse entre persoal técnico de formación profesional:
>Cun mínimo de catro anos de experiencia no sector.
>Deberán superar un proceso de formación específica.
>Deberán estar habilitados como avaliadoras e avaliadores pola Dirección
Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais.
Serán nomeadas polo responsable da Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais a proposta das Delegacións Provinciais,
oídas as inspeccións provinciais.
As comisións de avaliación teñen :
>Desenvolver e realizar o seguimento do proceso de avaliación e certificación
das unidades de competencia e dos módulos dos ciclos formativos.
>Determinar os espazos nos que se levarán a cabo as probas.
>Valorar e cualificar os resultados obtidos polas candidatas e candidatos.
>Elaborar un informe final que será remitido ao equipo orientador.

En cada centro no que se realicen as probas haberá un equipo orientador do
que formarán parte un orientador ou orientadora e unha persoa experta da
familia ou sector profesional correspondente.
Os membros do equipo orientador seleccionaranse entre orientadores ou
oeientadoras e persoal técnico de formación profesional:
>Cun mínimo de catro anos de experiencia no sector.
>Deberán superar un proceso de formación específica.
>Deberán contar coa habilitación da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais.

Dirección



Informe
de

Avaliación

DXFPEE

CENTROS

Orientación, asesoramento e
valoración inicial

Elaboración do dossier de
competencias

Orientación cara a
formación

Planificación da avaliación
Avaliación das evidencias de

Proposta de
Certificación

Continua
o proceso?

Avaliación e memoria do
procedemento

Cales son as fases do
procedemento?

Fase de
información

Fase de
orientación e

asesoramento

Fase de
avaliación das
competencias

profesionais

Fase de
certificación e

rexistro
Fase de

avaliación e
memoria do



Fase de información

Fase de orientación e asesoramento

• O orientador ou orientadora dos centros autorizados e unha persoa experta
da familia ou sector profesional deberán informar aos candidatos sobre
aspectos relativos ás condicións de acceso e proceso a seguir para a
avaliación de competencias profesionais; lugar de celebración e
temporalización das probas; documentación que deben presentar os
candidatos; repercusión das certificacións, etc. Realizarase,
fundamentalmente, durante o período de inscrición dos candidatos no
procedemento.

• A fase de orientación e asesoramento será realizada polo equipo
orientador as candidatas e candidatos xa inscritos no procedemento.
• O equipo orientador procederá á recollida de evidencias dos candidatos ou
candidatas: proxectos, traballos, programas informáticos ou multimedia,
certificados oficiais de estudos e cursos, informes e certificados de
empregadores, etc. Estas evidencias incorporaranse á carpeta de logros
profesionais de cada persoa.
• Esta fase desenvolverase do 19 de marzo ao 4 de maio de 2007 nos
centros docentes nos que se realicen as probas.



•• A fase de orientación e asesoramento constará das seguintes
subfases:
•
>As persoas candidatas, asesoradas polo equipo orientador, completará a
carpeta de logros profesionais, onde quedará recollido o inventario das súas
competencias profesionais coas evidencias e os documentos xustificativos
aportados pola candidata ou candidato.

•
>O candidato ou candidata, co asesoramento do equipo orientador,
cumprimentarán o test de autoavaliación

•
>Trala cumprimentación da carpeta de logros e do test de autoavaliación, o
equipo avaliador:
informará ao candidato ou candidata da conveniencia de acceder á fase de
avaliación de competencias profesionais, ou da necesidade de realizar
formación complementaria.

•
> Ao finalizar a fase de orientación e asesoramento, o equipo orientador
elaborará un informe para a comisión de avaliación indicando o resultado do
test de autoavaliación de cada unha das persoas candidatas, así como as
evidencias aportadas por estas.

Cumprimentación da carpeta de logros profesionais.

Cumprimentación do test de autoavaliación.

Información ao candidato ou candidata.

Elaboración do informe para a comisión de avaliación.



•• Fase de avaliación das competencias profesionais

•• A fase de avaliación das competencias profesionais consta das
seguintes subfases:

Pactará

• Entre o 7 de maio e o 4 de xuño de 2007 a comisión de avaliación
planificará con cada candidato ou candidata un plan de avaliación
individualizado, onde se recollerán:
> As actividades específicas de avaliación e a metodoloxía a utilizar.
> As datas e lugares previstos para a súa realización (no posto de traballo do
candidato/candidata ou en situación de traballo simulado en centros de
formación profesional).
> Recursos materiais que se van empregar.
• A cualificación dos módulos que resulte da avaliación de competencias
profesionais será de “validado” ou “non validado”.
• Resultados provisionais: publicaranse no taboleiro de anuncios do centro
onde se realicen as probas o día 5 de xuño de 2007.
• Prazo de reclamación: Do 6 ao 8 de xuño de 2007 ambos inclusive.
• Resultados definitivos: Día 12 de xuño de 2007.

• Acomisión de avaliación:
> Observará a carpeta de logros profesionais do candidato ou candidata, o
inventario das súas competencias profesionais cos seus documentos
xustificativos.
> coa persoa candidata un plan individualizado de avaliación.
> Poderá solicitar as persoas candidatas a información complementaria que
considere necesaria.

• Entrevista de avaliación



• Plan individualizado de avaliación

• Informe final

• O plan individualizado de avaliación,
, poderá versar:

> Na que, de ser posible, deberá
priorizarse.
> Na defensa dun tema profesional concreto.
> Na realización de técnicas de simulación ou probas prácticas nun centro
de formación profesional.
• As persoas candidatas que non superen o plan individualizado de
avaliación poderán presentarse ás probas de avaliación dos módulos do
ciclo formativo que se desenvolverán os días 18 e 19 de xuño de 2007.

A comisión de avaliación elaborará e remitirá ao equipo orientador un
informe individualizado de cada candidato ou candidata indicando os
resultados da avaliación das competencias profesionais, así como a
proposta de formación, no seu caso.

O secretario ou secretaria do centro no que se realicen as probas será o
responsable de certificar os módulos que cada candidato ou candidata teña
superados, exentos ou validados.
Quen teña superada a totalidade dos módulos dun ciclo formativo e reúna os
requisitos académicos de acceso poderá solicitar a expedición do
correspondente título.

pactado entre o candidato ou
candidata e a comisión de avaliación

observación no posto de traballo

•• Fase de certificación e rexistro



Período de inscrición de aspirantes
Do 12 ao 22 de febreiro

Publicación da lista de Inscritos
23 de febreiro

Relación provisional de aspirantes seleccionados
Antes do 7 de marzo

Período de reclamación
Do 7 ao 13 de marzo

Lista definitiva
16 marzo

A fase de orientación e asesoramento terá lugar do 19 de marzo ao 4
de maio nos centros onde se realicen as probas

Avaliación para o recoñecemento da competencia profesional
Do 7 de maio ao 4 de xuño

Resultados provisionais da avaliación de competencias
5 de xuño

Reclamacións
Do 6 ao 8 de xuño

Resolución definitiva
12 de xuño

Realización da probas
Do 18 ao 19 de xuño

Resultados provisionais das probas
20 de xuño

Reclamacións
Do 21 ao 22 de xuño

Cualificación definitiva
28 de xuño

Remisión da memoria do proceso a DXFPEE
Do 2 ao 6 de xullo

Procedemento para o
recoñecemento das
competencias profesionais

INSCRICIÓN

ASESORAMENTO

AVALIACIÓN

MEMORIA



FAMILIA

PROFESIONAL

CICLO CENTRO

TÍTULO

SANIDADE

CS AUDIOPÓTESE
CIFP ÁNXEL CASAL – MONTE

ALTO
Estrada de Circunvalación, s/n
15002 – A Coruña
Telf.: 981 210 112

TECNICO SUPERIOR EN AUDIOPRÓTESE

CS LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
CM FARMACIA

TÉCNICO EN FARMACIA

COMUNICACIÓN,
IMAXE E SON

CS SON IES IMAXE E SON
Rúa Someso, 6
15008 – A Coruña

981 173 181
TÉCNICO SUPERIOR EN SON

HOSTALARÍA E

TURISMO

CM SERVICIOS DE RESTAURANTE E BAR

CIFP COMPOSTELA
Rúa Lamas de Abade, s/n
15702 – Santiago de
Compostela (A Coruña)
981 523 140TÉCNICO EN SERVICIOS DE RESTAURANTE E BAR

CM COCIÑA
CIFP CARLOS OROZA
Montecelo, s/n

36161 – Pontevedra
986 847 002

TÉCNICO EN COCIÑA

INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

CM ELABORACIÓN DE VIÑOS E OUTRAS BEBIDAS

CIFP A GRANXA
Rúa Areas, s/n

(Apdo. 7)
36860 – Ponteareas
(Pontevedra)
986 640 068

TÉCNICO EN ELABORACIÓN DE VIÑOS E OUTRAS BEBIDAS

ACTIVIDADES
AGRARIAS

CM EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS INTENSIVAS

TÉCNICO EN EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS INTENSIVAS



FAMILIA

PROFESIONAL

CICLO CENTRO

TÍTULO

COMERCIO E
MARKETING

CM COMERCIO

CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO
Av. Castelao,64 (Caranza)

15406 – Ferrol
A Coruña
Telf.: 981 321 565

TECNICO EN COMERCIO

ELECTRICIDADE E
ELECTRÓNICA

CM EQUIPOS E INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS

CIFP MONTE DE CONXO
Rúa Rosalía de Castro, 133
15706 – Santiago de
Compostela (A Coruña)
981 522 062

TÉCNICO EN EQUIPOS E INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS

FABRICACIÓN
MECÁNICA

CM SOLDADURA E CALDEIRARÍA

TÉCNICO EN SOLDADURA E CALDEIRARÍA

MANTEMENTO DE
VEHÍCULOS
AUTOPROPULSA-
DOS

CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

CM CARROZARÍA
CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE
Av. Madrid, 160
36214 – Vigo (Pontevedra)
986 270 904TÉCNICO EN CARROZARÍA

CM ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS CIFP FENE
O Pazo, 13-15
15528 – Fene (A Coruña)
981 360 300

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS



FAMILIA

PROFESIONAL

CICLO CENTRO

TÍTULO

MANTEMENTO E
SERVICIOS Á
PRODUCIÓN

CM MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS DE FRÍO,
CLIMATIZACIÓN E PRODUCIÓN DE CALOR

CIFP FENE
O Pazo, 13-15
15528 – Fene
(A Coruña)
981 360 300

TECNICO EN MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS
DE FRÍO, CLIMATIZACIÓN E PRODUCIÓN DE CALOR

CM INSTALACIÓN E MANTEMENTO ELECTROMECÁNICO DE
MAQUINARIA E CONDUCIÓN DE LIÑAS

TÉCNICO EN INSTALACIÓN E MANTEMENTO
ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA E CONDUCIÓN DE
LIÑAS

EDIFICACIÓN E
OBRA CIVIL

CS DESENVOLVEMENTO E APLICACIÓN DE PROXECTOS DE
CONSTRUCIÓN

CIFP A FARIXA
Rúa Finca Farixa, s/n
(Mariñamansa)
32005 – Ourense
988 236 552

TÉCNICO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO E APLICACIÓN
DE PROXECTOS DE CONSTRUCIÓN

CM ACABADOS DE CONSTRUCIÓN CIFP Porta da Auga
Av. Luarca, s/n
27700 Ribadeo (Lugo)
982 128 894

TÉCNICO EN ACABADOS DE CONSTRUCIÓN

Ónde podes atopar máis información?
Dirección Web:

Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais
Edif. Administrativo San Caetano s/n
Santiago de Compostela
Tlf: 981 54 65 66 - 981 54 02 19

Http://www.edu.xunta.es/fp

Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais
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