PROPOSTA AMMFEINA 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.
•

Adaptació de la metodologia de suport i acompanyament en els processos
d’acreditació de competències professionals en persones amb problemes de salut
mental.

Substantivació de la proposta:
Moltes persones amb problemes de salut mental desenvolupen una professió tant al mercat
laboral ordinari com al protegit de la qual no tenen la corresponent acreditació.
Els processos de reconeixement de les competències professionals es essencial tant pel que fa
al manteniment del lloc de treball sinó també, i de manera significativa, per la seva promoció
laboral, ja sigui en la pròpia empresa com a d’altres.
De manera complementari, la participació en aquest processos d’acreditació, a banda del seu
efecte directe sobre l’autovaloració de la persona, incentiven l’interes i motivació de la
persona per continuar la formació incrementant el seu nivell d’ocupabilitat i millorant les seves
oportunitats d’inclusió i promoció laboral.
Sovint, l’afrontament d’aquests processos d’acreditació, solen representar en si mateixos, un
itinerari complex, no nomes per la seva gestió administrativa sinó per les característiques
inherents a les seves fases d’assessorament i d’avaluació.
Diverses experiències desenvolupades de manera pilot aquest dos darrers anys amb persones
amb problemes de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual pertanyents a entitats
vinculades a AMMFEINA i a DINCAT, respectivament, han posat en evidencia que, amb les
adaptacions adients en els processos d’inscripció, assessorament i avaluació de les persones
candidates als procediments d’acreditació de competències, s’obtenen excel·lents resultats,
tant pel que fa a l’interes i motivació a la participació com pel que fa a la volum de persones
que, finalment obtenen la qualificació professional corresponent o l’acreditació parcial de
diverses unitats de competència.
Aquestes adaptacions proposades no van en detriment ni decrementen els estàndards,
requisits exigibles pel nivell de qualificació professional i de competències al que s’opta; ans el
contrari, pretenen que aquest es mantingui en els estàndards per tal de que sigui normalitzat i
homologable en la seva totalitat, i fan referència a dos elements:

L’acceptació de la figura i el rol del/ la professional de l’entitat referent per la
persona candidata com a facilitador durant tot el procés, inclosa la
presencialitat quan així ha estat necessària i la persona candidata així ho ha

triat, en alguna/es de les fases del procediment com les d’assessorament o da
d’avaluació.
La possibilitat, quan sigui possible, de l’observació in situ i de manera directa
com a metodologia d’avaluació a la persona candidata.
Es per això que proposem que el nou Decret tingui en consideració, des del rigor
metodològic i en un context regulador normalitzat, la figura del professional facilitador per a
la persona amb problemes de salut mental al llarg de tot el procés d’acreditació de les
competències professionals i la metodologia de l’observació directa i in situ en la fase
d’avaluació de les competències professionals, per tal de facilitar l’equitat per a l’igualtat
d’oportunitats.

