


El procés d’Acreditació:
 2015 – 2016: Primer procés privat del sector del Fitness.

 Acreditació de 90 persones                 Registre de 
Professionals de l’Esport 

(ROPEC)



 És un dels processos que regula el nostre sector. 

 L’acreditació és una de les vies d’accés a la formació

 El 2015, estava prevista l’entrada en vigor del règim 
sancionador administratiu.                  

URGENT 

 Ús del Reial Decret 12/24: Procés ADECAF per la via 
privada.

El procés d’Acreditació



Dificultats:
 Poc històric d’un procés privat. 

 Canvi de guies d’evidències

 La dinàmica pròpia del procés d’acreditació, 

Col·lapsar el funcionament normal d’ADECAF



Passos a seguir
1. Sol·licitar i pagar la formació d’ un equip d’experts 

del sector, propi d’ ADECAF, que conjuntament amb 
els funcionaris del departament d’ensenyament 
poguessin tirar endavant el procés d’acreditació. 

>Formació on-line de 42 persones van superar-ho 21. 

Assessors i avaluadors del procés de l’ ADECAF.  



Múltiples reunions amb: 
 L’Escola Catalana de l’Esport i la Secretaria General de 

l’Esport. 

 Consorci per la formació continuada i el Servei Ocupació 
Català.  

 Institut Català de Qualificacions Professionals.

Un any més tard es tanca el conveni final 



El conveni: 
 Nominal. Procés tancat, amb noms i cognoms de les 

persones candidates pel procés. 

Identifiquem necessitats dels nostres associats

>372 candidats

 Equip de persones que farien d’assessors i avaluadors. 

>42 avaluador/assessors de diferents disciplines



El conveni: 
 Prova pilot amb 10 candidats abans de tot el gruix del 

procés d’acreditació. 

 L’equip d’avaluadors/assessors format podia 
familiaritzar-se de manera real.

 10 candidats seleccionats.

 Tots van assolir el procés d’Acreditació de 
competències de la disciplina necessària.   



Part econòmica: 
 ADECAF va cobrar als candidats: 250 euros IVA incl. 

 L’ Administració va pagar: President i Secretari del 
tribunal

 ADECAF va pagar la part administrativa, assessors i 
avaluadors tant propis com els funcionaris de l’IES la 
Mercè. 

 Els candidats van pagar una taxa del preu públic 13 
euros per Unitat de competència a avaluar + 250 euros. 



Procés d’Acreditació de competències: 

 Acondicionament Físic amb 
suport musical en grup 

 Sala d’Entrenament 
Polivalent

 Ioga



Requisits del candidat: 
 Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents:

- certificat de registre de ciutadania comunitària,
- targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
- autorització de residència o residència i treball a Espanya en vigor,
- sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, 
reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

 Tenir 20 anys.

 Tenir experiència professional o formació: 

-300 hores de formació no formal (en els darrers 10 anys)ó

-2000 hores de experiència laboral demostrable en els 
darrers 10 anys

 Curs de primers auxilis de com a mínim 40 hores



El procés d’Acreditació: 

INFORMACIÓ ASSESSORAMENT AVALUACIÓ

Setembre -Novembre 2015Setembre 2015 Desembre 15 -Gener 2016

 Acte de Cloenda: Abril 2016 

 Treball previ d’informació 



Informació: 
 2 sessions informatives a l’Escola Catalana de l’Esport, 

matí i tarda. 



Assessorament: 
 Un assessor per candidat

 Cada assessor realitzava les reunions necessàries (1-3) 
amb el candidat

 De manera individual a les instal·lacions de l’ADECAF. 



Avaluació: 
 Tribunal avaluador paritari, 2 persones expertes, una per 

part d’ADECAF i l’altra per part de l’Administració. 

 La comissió avaluadora estava formada per 6 persones. 
President i Secretari, 2 vocals de l’administració i 2 vocals 
de l’ADECAF. 

 4 comissions avaluadores diferents



Cloenda del procés: 
 Acte a l’Escola Catalana de l’Esport per fer entrega als 

candidats de la documentació.

 Podien entrar la documentació al Registre de 
Professionals de l’Esport (ROPEC). 



Resultats:
 Procés d’Acreditació de Competències : 102 candidats 

presentats. 

100 avaluacions, 90 van passar satisfactòriament tot el procés. 10 

persones els hi va quedar alguna UC per assolir. 

 11 Assessors 

 5 avaluadors ADECAF 

 5 avaluadors de l’IES la Mercè.  

Assolit tot el
procés

Alguna UC
pendent



Limitacions:
 És necessària l’agilitació del procés. Entre que es 

sol·licita un Procés d’Acreditació i s’autoritza es perllonga 
molt en el temps. 

 És una necessitat de les empreses i de les persones. 

 Situació actual del conveni pendent de firmar des 
d’Ensenyament !



maria.callejon@adecaf.cat


