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Què és el servei d’assessorament? 

Què és? 

És un servei personalitzat  a sol·licitud de  les persones 
interessades . 
 
Consisteix en la identificació i l'anàlisi detallada de les 
capacitats i expectatives professionals de cada persona,  
orientant-los cap  a la  millora de la seva qualificació  i/o  a 
l’obtenció d’una titulació oficial. 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 



Com és el procés? 

És un procés documental i d’entrevista en què la persona 
interessada, mitjançant certificats de l’empresa i certificats de 
cursos de formació aportats, documenta i demostra les feines i 
tasques realitzades en els seus llocs de treball, i aquestes 
s’equiparen amb els continguts del cicle formatiu de formació 
professional. 

Com és el procés? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

Inici 



A qui està dirigit? 

A les persones adultes amb experiència laboral i formació 
interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats 
formatives i de promoció professional i conèixer l'itinerari 
formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació 
proposat. 

Quant dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’Institut? 

A qui està dirigit? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

Inici 



A qui està dirigit? 

La durada del procés és de tres o quatre sessions 
presencials. 
 

Quan dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’ Institut? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

A qui està dirigit? 

Inici 



A qui està dirigit? 

No, la persona ha d’assistir únicament a les sessions 
programades en el seu calendari. 
 

Quan dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’ Institut? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

A qui està dirigit? 

Inici 



Quins són els requisits  

Tota persona amb experiència laboral i formació que estigui 
interessada en rebre un assessorament personalitzat  per  
millorar la seva qualificació.  

Quins són els requisits  

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

Inici 



On puc fer la inscripció? 

La inscripció i calendaris del procés es publicaran als webs dels 
centres autoritzats que presten el servei. 
 
La llista de centres educatius autoritzats la trobareu a : 
 
 

On puc fer la inscripció? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

Inici 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flex
ibilitzadores/servei_assessorament 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament


Qui pot oferir-me informació 

Qualsevol centre educatiu que participa en el servei 
d’assessorament. 
 
Trobareu el llistat i més informació a 
  

Altres informacions 
Informació a les pàgines webs dels centres 

Qui pot oferir-me informació 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

Inici 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexib
ilitzadores/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament


Què s’obté un cop finalitzat l’assessorament? 

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 i informacions pràctiques per 
assolir un títol de Formació Professional. 

Què s’obté 
un cop finalitzat? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

Inici 



Servei 
de reconeixement 



Què és el servei de reconeixement? 

Què és? 

Valida l’experiència laboral de les persones treballadores i 
reconeix els treballs i les feines que una persona ha realitzat 
durant la seva vida laboral mitjançant un procés, on es 
verifica les feines realitzades i les equipara amb els continguts 
de les titulacions oficials del Cicles Formatius de Formació 
Professional.  
 
La persona prèviament ha d’haver passat el servei 
d’assessorament. 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 



Com és el procés? 

Es tracta d’un procés documental on l’aspirant, mitjançant 
certificats de l’empresa i certificats de cursos de formació 
documenta i demostra les feines i tasques que ha realitzat en 
els seus llocs de treball. 
 
Mitjançant una entrevista i la documentació aportada, la  junta 
de reconeixement certifica si l’aspirant ha assolit, a través de 
l’experiència laboral, els aprenentatges i la correspondència que 
tenen els mòduls, i unitats formatives del cicle formatiu de la 
seva especialitat.  

Com és el procés? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 



A qui està dirigit? 

A totes aquelles persones majors de 18 anys i que tenen 
experiència laboral, de com a mínim 2 anys a jornada complerta 
o proporcional, en un sector professional determinat  i volen 
que se’ls hi reconegui oficialment amb un certificat i, 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. 

Quant dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’Institut? 

A qui està dirigit? 

Com és l'avaluació? 

L’experiència ha de ser de l’ultima empresa?  A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 



Ha de ser la suma de l’experiència laboral de totes les 
empreses treballades, sempre i quan, tingui relació amb 
el mateix sector i sumi més de 2 anys.  I que les tasques 
desenvolupades en aquestes empreses, estiguin 
relacionades amb els continguts del cicle formatiu que 
has escollit per fer la validació de l’experiència laboral. 

A qui està dirigit? 
A qui està dirigit? 

Quant dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’ Institut? 

Com és l'avaluació? 

L’experiència ha de ser de l’ultima empresa?  

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

A qui està dirigit? 



La durada del procés és d’ 1-3 mesos 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

A qui està dirigit? 

A qui està dirigit? 
Quant dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’ Institut? 
Com és l'avaluació? 

L’experiència ha de ser de l’ultima empresa?  



Aquest procés està pensat per les persones que estan 
treballant, per tant, només s’haurà d’anar a l’institut els 
dies i les hores que marqui el seu calendari per realitzar 
les Etapa d’informació, Etapa d’assessorament, Etapa de 
validació. 
 
 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

A qui està dirigit? 

A qui està dirigit? 
Quant dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’ Institut? 
Com és l'avaluació? 

L’experiència ha de ser de l’ultima empresa?  



Una junta de validació realitza una entrevista al candidat i, 
amb la documentació aportada, certifica si l’aspirant ha 
assolit els aprenentatges en relació amb els mòduls dels 
cicles formatius. 
 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

A qui està dirigit? 

A qui està dirigit? 
Quant dura el procés? 

S’ha d’anar cada dia a l’ Institut? 

Com és l'avaluació? 

L’experiència ha de ser de l’ultima empresa?  



Quins són els requisits  

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement 
acadèmic, en relació amb els títols oficials de formació 
professional, dels aprenentatges adquirits amb l'experiència 
laboral. 

Quins són els requisits  

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 



On puc fer la inscripció? 

La inscripció i calendaris del procés es publicaran als webs dels 
centres autoritzats que presten el servei. 
 
La llista de centres educatius autoritzats la trobareu a: 

On puc fer la inscripció? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesur
es_flexibilitzadores/servei_assessorament/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/mesures_flexibilitzadores/servei_assessorament/


Qui pot oferir-me informació 

Qualsevol centre educatiu que participa en el servei 
d’assessorament. 
Trobareu el llistat i més informació a 
  

Altres informacions 
Informació a les pàgines webs dels centres 

Qui pot oferir-me informació 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/ 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/


Què s’obté un cop finalitzat el reconeixement? 

Un certificat oficial on consti tots els mòduls o unitats formatives 
que ha validat. 
El procés de reconeixement no dóna directament cap titulació del 
Cicle Formatiu, però si la persona disposa dels requisits d’accés, 
podrà demanar el certificat de les unitats de competència 
relacionats amb els mòduls reconeguts i, si es vol matricular en el 
cicle formatiu, la part que tingui validada no l’haurà de fer. 

Què s’obté 
un cop finalitzat? 

Quan puc sol·licitar o obtenir el títol del cicle formatiu? 

Quins són els requisits acadèmics per accedir a un Cicle Formatiu? 

Puc estar matriculat a un cicle formatiu i fer el procés de 
reconeixement pel mateix cicle? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Què s’obté un cop finalitzat? 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 



Quan puc sol·licitar o obtenir el títol del cicle formatiu? 

Quan l’aspirant disposi dels requisits d’accés al cicle formatiu i 
hagi aconseguit completar tots els mòduls de tot el cicle 
formatiu,  ja sigui per: 

 Validació de l’experiència laboral,  

 Cursant els crèdits o mòduls presencialment en un centre 
educatiu. 

 Proves per l’obtenció del títol – proves lliures-  

 Mitjançant l’IOC Institut Obert de Catalunya  

Què s’obté 
un cop finalitzat? 

Quins són els requisits acadèmics per accedir a un Cicle Formatiu? 

Puc estar matriculat a un cicle formatiu i fer el procés de reconeixement pel mateix cicle? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

Què s’obté un cop finalitzat? 



Podeu trobar informació dels requisits acadèmics a: 

Què s’obté 
un cop finalitzat? 

Quan puc sol·licitar o obtenir el títol del cicle formatiu? 

Quins són els requisits acadèmics per accedir a un Cicle Formatiu? 

Puc estar matriculat a un cicle formatiu i fer el procés de reconeixement per el mateix cicle? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Qui pot oferir-me informació 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits 

Què s’obté un cop finalitzat? 

http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/ 
instruccions11_12/Documents/Acces_CF_FP.pdf 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/pmf/orientacio 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/pmf/orientacio
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/pmf/orientacio


Si estic matriculada en un Institut o a l’IOC fent un cicle 
Formatiu, puc fer el procés de reconeixement pel mateix cicle? 
 
 No, no és compatible està matriculat presencialment o a 

distància en un Cicle Formatiu, i a la vegada fer el procés de 
validació de l’experiència laboral.  

 Sí, mentre no estiguis matriculat dels mateixos mòduls en els 
dos llocs alhora. 

Què s’obté 
un cop finalitzat? 

Quan puc sol·licitar o obtenir el títol del cicle formatiu? 

Quins són els requisits acadèmics per accedir a un Cicle Formatiu? 

Puc estar matriculat a un cicle formatiu i fer el procés de reconeixement per el 
mateix cicle? 

A qui està dirigit? 

Què és? 

Com és el procés? 

Inici 

Qui pot oferir-me informació? 

On puc fer la inscripció? 

Quins són els requisits? 

Què s’obté un cop finalitzat? 


