
RECONEIXEMENT DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

REUNIÓ GRUPAL ASSESSORAMENT: ÀMBIT YOGA
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1. Sessió informativa en el centre assignat.
2. Fase d’assessorament tècnic.
3. Fase d’avaluació.
4. Fase d’acreditació.

Fases procés:



3

Reconeixement de competències 
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Reconeixement de competències 
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Reconeixement de competències 
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Reconeixement de competències 
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Reconeixement de competències 
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Fases, descripció

Identificació de les competències 
professionals de l’aspirant i del 
reconeixement que sol·licita. Anàlisi de la 
documentació i valoració les evidències 
indirectes del candidat Reunió col·lectiva / 
individual. Orientar del sistema d'avaluació

Fase d’avaluació

Fase d’assessorament

Demostració de les competències 
professionals de l’aspirant en relació a les 
UC (Unitats de Competència) de la certificació. 
Analitza l'informe, el dossier de l'assessor i 
la documentació de l'aspirant i realitza un 
dictamen documental: Si ho supera passa a 
l'avaluació, en cas contrari se li pot 
recomanar un itinerari formatiu.

Assessor/aAspirant

Aspirant Comissió avaluadora

Aspirant certificat

Fase de certificació
Lliurament d’una acreditació de 
cadascuna de les UC (Unitats de 
Competència) que hagi superat l’aspirant 
en l’avaluació

1

2

3
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Reconeixement de competències 

NIVELL DE LA UC
HORES MÍNIMES DE FORMACIÓ NO FORMAL

DELS ÚLTIMS 10 ANYS

I
S’han de justificar 200h de formació no formal si la suma de les hores dels mòduls
formatius de la UC és igual o superior a 200h. Si és inferior, és exigible la suma d’hores
dels mòduls formatius

II
S’han de justificar 300h de formació no formal si la suma de les hores dels mòduls
formatius de la UC és igual o superior a 300h. Si és inferior, és exigible la suma d’hores
dels mòduls formatius

III
S’han de justificar 300h de formació no formal si la suma de les hores dels mòduls
formatius de la UC és igual o superior a 300h. Si és inferior, és exigible la suma d’hores
dels mòduls formatius
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Reconeixement de competències 

NIVELL D’UNITAT DE
COMPETÈNCIA

DELS ÚLTIMS 10 ANYS

EXPERIÈNCIA MÍNIMA HORES MÍNIMES 
TREBALLADES

I 2 ANYS 1.200 HORES

II 3 ANYS 2.000 HORES

III 3 ANYS 2.000 HORES
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Qualificacions professionals

http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/serveis_de_qualificacio-
formacio/activitats_fisiques_i_esportives/

http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/serveis_de_qualificacio-formacio/activitats_fisiques_i_esportives/
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Instrucció en ioga
Família professional: Activitats físiques i 
esportives

Codi: AE_2-616_3
Nivell: 3

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional com a autònom o per compte d'altri dins del marc 
d'un programa amb activitats de ioga, tant en l'àmbit públic, organitzacions no 
governamentals, fundacions, associacions, com en entitats de caràcter privat, ja siguin 
grans, mitjanes o petites empreses que ofereixin serveis de lleure i temps lliure, turisme i 
serveis relacionats amb el manteniment i cura corporal i el desenvolupament personal. 
La seva activitat es desenvolupa en ajuntaments, associacions, gimnasos, comunitats de 
veïns, centres penitenciaris, centres educatius i instal·lacions afins, empreses turístiques, 
hotels, balnearis, podent col·laborar en un equip interdisciplinari.
En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat 
universal d'acord amb la legislació vigent. 

S'ubica als sectors de l'esport, lleure i temps lliure, turisme, salut i benestar.

Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-2038-11_3

UC_2-2039-11_3

UC_2-2040-11_3

UC_2-0272-11_2

Executar les tècniques específiques del ioga amb 
eficàcia i seguretat.
Programar les activitats de la sala de ioga d'acord a la 
programació general de referència.
Concretar, dirigir i dinamitzar sessions d'instrucció en 
ioga d'acord a les característiques, necessitats i 
expectatives dels practicants.
Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o 
situació d'emergència.

3

3

3

2

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Competència general

Programar, dirigir i dinamitzar activitats d'instrucció en ioga conforme a les directrius 
establertes en la programació de referència, amb les tècniques i postures específiques, 
dirigides a tot tipus de practicants i adaptant-les a les seves necessitats, per a la cura i 
millora corporal, augmentar la percepció del benestar i afavorir la realització personal, en 
condicions de seguretat i amb el nivell de qualitat del servei que permeti aconseguir la 
satisfacció dels mateixos.

Data de publicació:  24/02/2014

Aquesta qualificació es relaciona amb "AFD616_3 INSTRUCCIÓN EN YOGA" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Auxiliar de suport en equips de desenvolupament personal
- Auxiliar de suport en equips de millora de la condició física
- Instructor/a de ioga
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• Primera fase del procés d’acreditació.

• Propòsits:

• Identificació de competències professionals adquirides a través

d’experiència laboral i/o formació no formal.

• Elaboració d’historial professional formatiu.

• Dossier d’assessorament: informe de competències orientatiu

no vinculant per presentar-se a la fase d’avaluació.

• Orientacions itinerari a seguir després d’aquesta fase.

Assessorament tècnic
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• Reunió grupal:

• Informació general sobre el procés.

• Informació assessorament i avaluació.

• Indicacions i requisits per a la trobada individual.

Assessorament tècnic
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Reunió individual: Revisió documentació i orientació.

• Documentació:
• Sol·licitud d’inscripció al procediment.

• Full documentació justificativa.

• DNI.

• Documentació justificativa:

• Informe de vida laboral.

• Certificat d’empresa amb tasques, temporització de treball i hores.

• Autònoms: declaració de tasques, temps.

• Certificats de formacions realitzades amb entitat, número d’hores.

• Dossier de trajectòria professional.

• Qüestionaris d’autoavaluació: instruccions d’ús

https://www.youtube.com/watch?v=GD09QEPV0rk&t=13s

Assessorament tècnic

https://www.youtube.com/watch?v=GD09QEPV0rk&t=13s
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• Dossier de trajectòria professional i formativa.
https://educaciodigital.cat/dgfp/moodle/mod/book/view.php?id=9336&chapterid=504

• Qüestionaris d’autoavaluació:
https://www.youtube.com/watch?v=GD09QEPV0rk&t=13s

Assessorament tècnic

https://educaciodigital.cat/dgfp/moodle/mod/book/view.php?id=9336&chapterid=504
https://www.youtube.com/watch?v=GD09QEPV0rk&t=13s
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• Individual.

• On-line.

• Seguint els principis dels Yamas i Niyamas de Patanjali: Satya i

Asteya i Swadhyaya.

• Qüestionari oral baremat segons indica l’ICQP.

• Continguts relacionats amb les Unitats de competència: mirar- el

Catàleg de Qualificacions professionals de Catalunya:
http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/catalegs_de_qualificacions_professionals_i_modular_int

egrat_d_fp/

• Qüestionaris d’avaluació: orienten.

• Final: informe avaluació.

Avaluació

http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/catalegs_de_qualificacions_professionals_i_modular_integrat_d_fp/


www.gencat.cat/acreditat

http://www.gencat.cat/acreditat

