Si vosté treballa o ha treballat com a personal temporal de les FFAA, professional o
voluntari a la Comunitat Valenciana com a :
Vigilant d'incendis forestals – Treballador/a d'extinció d'incendis forestals - Brigadista d'extinció d'incendis forestals - Brigadista de suport d'extinció d'incendis forestals – Bomber/a forestal
O en activitats relacionades amb aquest professions

Però no té un
Títol de Formació Professional o un Certificat de Professionalitat
Llija atentament aquesta informació!

Per a les persones amb experiència laboral o formació no formal suficient, en l'àmbit de la Prevenció i
Extinció d'Incendis Forestals, però que encara no tenen el Certificat de Professionalitat o el títol de FP
que acredite la seua Qualificació Professional, es va a convocar:
Un procediment per a avaluar i acreditar les competències professionals que vosté ha adquirit per la
seua experiència laboral o per la seua formació no formal, relacionades amb les qualificacions professionals següents:
QUALIFICACIONS I UNITATS DE COMPETÈNCIA CONVOCADES
QUALIFICACIONS:
(SEA595_2) Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural
(Completa)
(SEA534_2) Prevenció d'incendis i manteniment (Incompleta)
(SAN122_2) Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes (Incompleta)
UNITATS DE COMPETÈNCIA

De la qualificació Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural

UC1964_2 - Executar labors de vigilància i detecció d'incendis forestals, manteniment d'infraestructures
de prevenció i extinció, i informar la població
UC1966_2 - Realitzar labors de suport en contingències en el medi natural i rural
UC1965_2 - Executar operacions d'extinció d'incendis forestals
UC0272_2 - Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència

De la qualificació Prevenció d'incendis i manteniment
UC1749_2 - Aplicar les normes de seguretat i mantindre les capacitats físiques per a l'exercici
professional d'activitats vinculades a la prevenció d'incendis i emergències.
UC1748_2 - Comprovar i mantindre el funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció de
riscos d'incendis i emergències.

De la qualificació Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes
UC0361-2 Prestar atenció sanitària inicial a múltiples víctimes

Convocatòries i on es duran a terme el procediment?:

Convocatòria oberta: en el CIPFP Complex Educatiu de Cheste, Ctra. CV-378 - Km. 0,300,
46380 Cheste, València
Convocatòria específica per al personal militar temporal del Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III) de la Unitat Militar d'Emergències de Bétera: IES Els Alfàbegues C/ Mariana de San
Simeón, s/n, 46117 Bétera, València
Què puc obtindre si em presente al procediment?:
Si vosté està interessat a obtindre el Certificat de Professionalitat d'Operacions de vigilància i extinció
d'incendis forestals i suport a contingències en el medi rural haurà de sol·licitar només les Unitats de
Competència d'aquesta qualificació i si demostra la seua competència professional en les mateixes podrà
sol·licitar el Certificat.
A més si té el Graduat en ESO o equivalent i vol continuar la seua formació cursant el cicle formatiu de
Tècnic en Emergències i Protecció Civil, ha de sol·licitar totes les Unitats de Competència oferides, i si
obté el reconeixement de la competència professional en totes elles, podrà convalidar els següents mòduls
una vegada s'haja matriculat en el Cicle Formatiu:

Del 1er Curs: Mòdul 1528. Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció de riscos d'incendis i emergències. D'una duració anual de 128 hores (4 hores
setmanals)
Del 2n Curs: Mòdul 1529. Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals. D'una duració anual
de 176 hores (8 hores setmanals)
En què consistix el procediment?:
Una vegada admés/a haurà de presentar la documentació que justifica la seua experiència laboral i la seua
formació no formal. Després passarà per un procés d'assessorament, normalment 1 o 2 sessions amb un
assessor/a, que li ajudarà a recopilar i ordenar les evidències necessàries que permeten demostrar el seu
domini professional relatiu a les unitats de competència que vullga acreditar.
L'assessor/a elaborarà un informe i passarà a l'avaluació, normalment 1 o 2 sessions més amb
l'avaluador/a què comprovarà, a través d'entrevistes professionals o simulacions pràctiques, la competència

professional requerida
Requisits per a participar :
Nacionalidad española o residencia en regla.
•

Tindre 20 anys en el moment de la inscripció

•

I justificar que en els últims 10 anys, ha treballat almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores en
total en este àmbit professional o almenys 300 hores formació no formal relacionada amb la
qualificació.

A més en la convocatòria específica s'haurà d'acreditar la pertinença com a personal militar temporal
al Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III) de la Unitat Militar d'Emergències de Bétera
Quan puc inscriure'm?:
L'endemà de la publicació en el DOGV de la convocatòria del Procediment vosté disposarà de 20 dies hàbils, sense comptar dissabtes, diumenges i festius per a inscriure's
Faça-ho com més prompte millor! No ho deixe per al final.
On puc inscriure'm?:
Ha d'omplir una sol·licitud que trobarà en esta adreça web:
http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales
Molt important! Què passa si hi ha més sol·licituds que places:
Hi ha criteris de prioritat.
En la convocatòria oberta, seu CIPFP Complex Educatiu de Cheste:
1er. Grup de prioritat: Persones que complisquen els requisits d'accés que siguen residents a la Comunitat
Valenciana.
2º Grup de prioritat: Resta de persones que complisquen els requisits d'accés.
Dins dels grups de prioritat anteriors, les sol·licituds s'ordenaran per blocs, per la qual cosa cal optar per la
participació en un dels blocs als efectes de barem.
1º.- Bloc de sol·licitants que compten amb l'experiència laboral mínima exigida com a professionals,
relacionada amb la qualificació professional, i amb la documentació requerida per a justificar-la
Dins d'este bloc s'ordenaran les persones candidates per l'experiència laboral acreditada, de major a menor.
2º.- Bloc de sol·licitants que compten amb l'experiència laboral mínima exigida com a voluntaris, relacionada
amb la qualificació professional, i amb la documentació requerida per a justificar-la
Dins d'este bloc s'ordenaran les persones candidates per l'experiència laboral com a voluntaris acreditada,
de major a menor.
3º.- Bloc de sol·licitants que no compten amb l'experiència laboral mínima exigida però que acrediten
formació no formal suficient relacionada amb les Unitats de Competència en què es preinscriuen.
Dins d'aquest bloc s'ordenaran pel nombre més gran d'hores de formació acreditades.
4º.- Bloc de sol·licitants que tenint l'experiència laboral o formativa mínima exigida, no poden justificar amb
la documentació prevista en l'annex IV, sent majors de 25 anys.

Només ha d'optar-se per aquest bloc si no es pot optar pels anteriors.
Dins d'aquest bloc s'ordenaran primer les persones candidates per l'experiència laboral i a continuació les
persones amb només formació no formal.
En cas d'empat en algun apartat, s'ordenaran per orde d'arribada de la sol·licitud.
En la convocatòria específica, seu IES Els Alfàbegues.
Si dins del col·lectiu específic (BIEM III de la Unitat Militar d'Emergències de Bétera) per al que es convoca
el procediment, hi haja més sol·licituds que places s'aplicaran los siguientes criteris de prioritat:
1º.- Sol·licitants que compten amb l'experiència laboral mínima exigida, relacionada amb la qualificació
professional i unitats de competència convocades, i amb la documentació requerida per a justificar-la
Dins d'aquest bloc s'ordenaran les persones candidates per l'experiència laboral, de major a menor.
2º.- Bloc de sol·licitants que no compten amb l'experiència laboral mínima exigida però que acrediten
formació no formal suficient relacionada amb les Unitats de Competència en què es preinscriuen.
Dins d'aquest bloc s'ordenaran pel nombre més gran d'hores de formació.
En cas d'empat en algun apartat, s'ordenaran per orde d'arribada de la sol·licitud.
En ambdós casos la sol·licitud es realitzarà on line i la documentació es presentarà en el centre seu davant de la comissió d'admissió.
Ja està inscrit/a ?
Consulte tots els dies la web per a saber si ha sigut admés/a així com on i quan ha de presentar la documentació: http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales
La documentació que ha d'anar preparant per a després presentar-la és:
• Experiència laboral relacionada amb les cualifciaciones i unitats de competència convocades: Vida laboral i contractes o certificats de l'empresa o unitat descrivint el temps, treball i responsabilitats desenrotllats per vosté en la mateixa.
• Formació no formal: reunisca tots els documents que justifiquen la formació que vosté ha realitzat
sobre les qualificacions professionals i unitats de competència convocades.

Molt important! Vosté no necessita inscriure's i passar el procediment:
•

Si ja té el Certificat de Professionalitat o el Cicle formatiu que necessita.

•

O ja ha passat un procediment convocat per a estes mateixes Unitats de Competència i ha obtingut les unitats
de competència sol·licitades.

En cas de dubte contacte amb la Secció de Qualificació i Reconeixement de la Competència de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de règim especial a través de 012

