
Difusió del servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència 

laboral. 

El servei d'assessorament en la formació professional  

té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per 

aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família 

professional escollida. 

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al 

centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient 

formatiu i laboral. 

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb 

les recomanacions per dur-lo a terme. 

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 

Destinataris  

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva 

qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho. 

On es pot fer  

Aquest servei es porta a terme als centres educatius.  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:0::::: 

 

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

l'experiència laboral o en activitats socials  

s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits 

amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu. 

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle 

formatiu i es constitueix en el centre educatiu. 

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres 

documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. 

També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma 

col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un 

certificat parcial amb valor acadèmic. 

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o 

crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, 

acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o 

superior, segons correspongui. 

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament 

d'Ensenyament és gratuïta. 

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del 

reconeixement acadèmic, es farà constar com a nota de “5”en l'expedient acadèmic. 

Destinataris  

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb 

l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional. 

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents: 

• haver complert 18 anys, 



• acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector, 

• disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document 

equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del 

mateix títol o d'un títol afí. 

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de 

reconeixement. 

On es pot fer  

Els centres educatius que presten el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges també 

ofereixen el servei d'assessorament. 
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Dades de Catalunya de persones que han passat pel servei d’assessorament i pel 

servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

l'experiència laboral o en activitats socials. 

de setembre de 2012 a desembre de 2016 

9.713persones assessorades en la formació professional 

8.076 persones que han obtingut reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits 

mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 

 

De les 9.713 persones assessorades 3.238 són homes i 6.475 són dones 

 

Relació de Famílies Professionals i persones. 

 

Famílies Professionals 
Persones 

assessorades 

Persones amb 

reconeixement 

acadèmic 

Activitats físiques  i esportives 326 297 

Administració i gestió 783 584 

Agrària 83 56 

Arts gràfiques  3 3 

Comerç i màrqueting 32 22 

Edificació i Obra Civil 75 62 

Electricitat i electrònica 398 324 

Energia i aigua  10 7 

Fabricació mecànica 96 79 

Fusta, moble i suro 14 13 

Hoteleria i Turisme 180 123 

Imatge i so 20 15 

Imatge personal 108 79 

Indústries alimentàries 5 3 

Indústries extractives 8 7 

Informàtica i comunicacions 126 91 

Instal·lació i manteniment 215 170 

Maritimopesquera 7 5 

Química 180 117 



 

  

 

 

 

 

 

Dades de Catalunya de persones matriculades provinent del servei de 

reconeixement 

curs 2015 -2016 : 663 persones. 

 

curs 2016 -2017: 508 persones. 

 

Relació de famílies professionals amb més matriculats: 

 Família Professional de sanitat 

 Família professional d’administració i gestió 

 Família professional de serveis a la comunitat 

 Família professional d’electricitat i electrònica 

 Família professional d’instal·lació i manteniment 

 

 

Dades de Catalunya de l’oferta del servei d’Assessorament. 

 

OFERTA DE 119 CENTRES 
Relació de Famílies professionals i places que s’ofereixen. 

 

Famílies professionals OFERTA dels centres 

Activitats físiques  i esportives 122 

Administració i gestió 1.042 

Agrària 95 

Arts gràfiques  48 

Comerç i màrqueting 428 

Edificació i Obra Civil 90 

Electricitat i electrònica 438 

Energia i aigua  16 

Fabricació mecànica 133 

Fusta, moble i suro 40 

Hoteleria i Turisme 90 

Imatge i so 129 

Imatge personal 49 

Indústries alimentàries 20 

Indústries extractives 10 

Informàtica i comunicacions 898 

Sanitat 2.120 1.698 

Seguretat i medi ambient 0 0 

Serveis socioculturals i a la comunitat 4.772 4.222 

Tèxtil, confecció i pell 27 22 

Transport i manteniment de vehicles 125 77 

SUMA TOTAL 9.713 8.076 



Instal·lació i manteniment 213 

Maritimopesquera 30 

Química 72 

Sanitat 742 

Seguretat i medi ambient 2 

Serveis socioculturals i a la comunitat 836 

Tèxtil, confecció i pell 10 

Transport i manteniment de vehicles 262 

Total general 5.815 

 

 

 

 

 


