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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.

Realitzat per: Revisat per: Aprovat per:

Nom i cognom Pilar Monsonet Montes Eva Cuello Peralta Xavier Tresserra Barba

Càrrec Coordinadora d’FP Coordinació  de Qualitat Direcció/Comissió qualitat

Data 03/12/2017 03/12/2017 04/12/2017

Llistat de les modificacions

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució

01 05/05/2016 Canvis diagrama de flux. Després de reclamació. Web

02 06/02/2017 Abast i funcions i responsabilitats Web

03 04/12/2017
Funcions i  responsabilitats  a la  capçalera  i  control  de
document. 

Web
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Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Institut Gabriela Mistral
Coordinador/a d’FP

1. OBJECTIU

Reconèixer els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i /o activitats socials amb la

formació corresponent dels ensenyaments de formació professional.

2. ABAST

Persones majors de 18 anys amb experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en

el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges, que

sol·liciten els servei de reconeixement i disposin de l’informe de assessorament o afí (Qualifica’t,

Acreditació). Igual consensuat a assessorament

3. DOCUMENTACIÓ DE FEFERÈNCIA

REFERÈNCIES NORMATIVES:

- RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures

flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

- Instruccions d’inici de curs.

- Instruccions de 18 de gener de la DGFPIERE, relatives a l’organització del servei

d’assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant

l’experiència laboral o en activitats socials.

- Projecte Educatiu de centre, concrecions curriculars, normativa de funcionament ( NOFC ) i

sistema de gestió de centre

INFORMATIVA

Pública:

 Currículums cicles formatius.

 Calendari d’activitats.

 Llistes d’ admesos, exclosos i reserva.

 Carta de compromís.

 Queixes i/o suggeriments.
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Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Institut Gabriela Mistral
Coordinador/a d’FP

Interna:

 Justificants d’assistència.

 Conveni entre empresa i Departament d’Ensenyament, si escau.

 Protocol de les sessions d’assessorament.

 Dossier d’assessorament i de reconeixement, si escau.

 Acta de la junta de reconeixement.

DE L’USUARI:

 Informe d’assessorament (Dossier trajectòria professional, itinerari formatiu recomanacions),

 Imprès de sol·licitud al servei.

 Imprès d’inscripció al servei.

 Enquestes.

 Queixes i/o suggeriments.

 Documentació aspirants (contractes de treball, informes de vida laboral i/o acreditacions de

dos anys d’experiència professional, DNI o document equivalent, informe d’assessorament,

rebut ingrés del preu, document d’exempció i bonificació del preu ).

 Certificats acadèmics.

PC07_PROCÉS SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

4. RESPONSABILITAT

Les funcions i responsabilitats que hi ha a les NOFC del centre en relació a aquest procediment.

L’elaboració  d’aquest  procediment  és responsabilitat  és del  coordinador/a  d’FP,  la  seva revisió

del/la Coordinador/a de Qualitat i l’aprovació de la direcció a través de la comissió de qualitat. 

5. VOCABULARI

D’acord amb la família de la norma de SGQ ISO 9001
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6. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
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7. REGISTRES 

 Dossier d’assessorament i de reconeixement 

 Acta de la Junta d’avaluació 

 Reclamacions (si s’escau) 

 Enquesta de satisfacció del reconeixement 

 Certificat de reconeixement

8. ANNEXOS
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