
 

Aportacions DINCAT a la Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un 

projecte de decret d’ordenació del sistema de qualificació i formació 

professional per a l’ocupació de l’àmbit laboral de Catalunya 

Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen dret a la formació, al llarg 

de la seva vida.  

Formar-se professionalment els permet millorar les seves competències i la 

seva ocupabilitat. Per fer-ho possible és important tenir en compte les 

adaptacions necessàries (adaptacions cognitives de lectura fàcil, formació 

fonamentalment pràctica i amb el reforç de més hores, per assimilar els 

continguts...). Tot plegat ens orienta cap un model de formació dual 

adaptada, avalat per l’experiència desenvolupada en d’altres territoris.  

Proposta concreta de millora:  

En la fase d’avaluació, bé sigui en processos d’acreditació de competències 

professionals, a partir de l’experiència o formació no reglada, o en processos 

de formació, com és del cas dels certificats de professionalitat incloure unes 

adaptacions. 

En cap cas, es demana que les adaptacions, disminueixin el nivell de les 

competències exigides en els certificats corresponents. 

Aquestes adaptacions han de preveure:  

 

1) D’una banda, permetre l’acompanyament de la persona amb 

discapacitat intel·lectual (PDI), d’una persona com a 

facilitadora. Per adaptar, si s’escau, les preguntes a la comprensió 

necessària (lectura, fàcil, accessibilitat cognitiva) o bé reduint el nivell 

d’estrès que pugui generar una situació avaluadora d’aquestes 

característiques. Es recomana que tingui un vincle laboral o formatiu 

amb la persona i amb experiència i coneixement de la qualificació que 

s’avalua.  

 

2) I per una altre banda, considerar el màxim possible de competències 

a mesurar, utilitzant la metodologia de l’observació directa. 

Aquestes adaptacions ja han estat testades, amb resultats positius, en 

dues proves pilots, liderades des del CONFORCAT en col·laboració amb 

DINCAT i AMMFEINA, i és important que es tinguin en compte i que es 

normalitzin quan es tracti de persones amb discapacitat intel·lectual 

i/o problemes de salut mental.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


