Servei D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral
A qui pot interessar aquest procediment?
A totes aquelles persones que tinguin experiència laboral però que no
tinguin cap acreditació o titulació oficial.
En que consisteix el procediment?
Consisteix en demostrar que estàs capacitat per a desenvolupar una activitat
professional en la que ja tens experiència i aconseguir una acreditació
acadèmica per millorar la teva qualificació, està basat en dos fases:
1ª Assessorament. 2ª Reconeixement

Primera fase: Servei d’assessorament:

Que té com a objectiu la construcció d’un Itinerari formatiu i professional
per a la persona que el sol·licita. Consisteix en mantenir de dos a tres
entrevistes amb un professor de l’especialitat
Cal únicament aportar documents justificatius del treball desenvolupat
Com a resultat del procés d’assessorament la persona usuària obté un
Informe d’assessorament amb
- L’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació
- Les Unitats Formatives susceptibles de ser convalidades i/o reconegudes

Preu públic 60 €.

Segona fase: Servei de reconeixement

Té com a objectiu el reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits
per experiència laboral per tal d’obtenir el TÍTOL DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL o les unitats de competència necessàries per un
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
- Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar
una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector
relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
Consisteix en una entrevista amb la junta avaluadora formada per
l’assessor i un segon professor habilitats per aquesta tasca.
Preu: 18 € per
acadèmicament
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Si vols continuar la teva formació pots, sol·licitar la convalidació corresponent a mòduls
o unitats formatives dels títols de cicles formatius de formació professional o unitats de
competència de Certificats de Professionalitat
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