
   

 

 

TITULACIÓNS POR EXPERIENCIA LABORAL 

PROCESO DE RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2019 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca proceso de acreditación de 

competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral. DOG núm.238 do venres, 14 de 

decembro de 2018. 

 PRAZO: desde o 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019. 
 

REQUISITOS: 

 Nacionalidade española ou autorización de residencia e traballo en España en vigor. 

 Ter 18 anos cumpridos para unidades de competencias de nivel 1 e 20 anos para nivel 2 e 3. 

 Para unidades de competencia de nivel 2 e 3 experiencia laboral de tres anos e/ou formación 

non formal de 300 horas relacionada coa competencia a acreditar nos últimos dez anos antes da 

convocatoria. Para unidades de competencia de nivel 1 ter 2 anos e/ou 200 horas de formación. 

CUALIFICACIÓNS CONVOCADAS NAS SEGUINTES FAMILIAS: 

Xestión Administrativa Perruqería e cosmética capilar 

Xardinaría e floraría Panadaría, repostaría e confeitaría 

Actividades comerciais Sistemas microinformáticos e redes 

Construción Instalacións frigoríficas e de climatización 

Obras de interior, decoración e rehabilitación Instalacións de produción de calor 

Proxectos de edificación Carpintaría e moble 

Instalacións eléctricas e automáticas Instalación e amoblamento 

Instalacións de telecomunicacións Operacións de laboratorio 

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Laboratorio de análise e de control de calidade 

Mecanizado  Emerxencias sanitarias 

Soldadura e calderaría Farmacia e parafarmacia 

Cociña e gastronomía Educación infantil 

Servizos en restauración Integración social 

Xestión de aloxamentos turísticos Arranxos e reparación de artigos textiles e pel 

Axencias de viaxes e xestión de eventos Carrozaría 

Guía, información e asistencias turísticas Electromecánica de vehículos automóbiles 

Produción de audiovisuais e espectáculos Electromecánica de maquinaria 

Estética e beleza Automoción 

 

LIGAZÓN:  

http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-acreditacion-competencias-2019 

 

MÁIS INFORMACIÓN E PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN: 

*Servizo de Orientación Laboral dos Concellos de Ponteceso e Cabana de Bergantiños: 

Ponteceso: 981 715 442 

Cabana: 981 754 020 

 

http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-acreditacion-competencias-2019

