
SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC

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, s'anotarà "convalidat" 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.

Import del servei

● un crèdit de títol LOGSE: 40 euros
● una unitat formativa de títol LOE: 18 euros

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/


Oferta de places d’assessorament i reconeixement curs 2021-22

Família professional Nivell Nom del cicle Places

Tèxtil, confecció i pell Mitjà Confecció i moda 2

Tèxtil, confecció i pell Superior Patronatge i Confecció 2

Sol·licitud

Calendari de la convocatòria març. Sol.licitud del 23 al 30 de març de 2022.
La sol·licitud s'ha d’entregar de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer
una única sol·licitud per persona.
Descarregar el document. Sol·licitud
Consultar el termini de presentació de sol·licituds al calendari. Una vegada finalitzat el període,
si queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei.
Presentar a la secretaria del centre.

Criteris d'admissió
● de més a menys edat

● de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Publicació de llistes de persones admeses i excloses clicar (04/04/2022)

Documents per presentar a la inscripció ( una vegada admesos) (04/04/2022 fins 08/04/2022)

1. Inscripció
2. Original i fotocòpia DNI
3. Informe vida laboral

4. Informe d'assessorament i certificats corresponents

5. Documents justificatius de bonificació, si és el cas.

6. Realitzar el pagament en efectiu o per transferència bancària

Carta de compromís de qualitat amb la prestació del servei

https://drive.google.com/file/d/1avofr_RdU2PSO3HVphMLNLkScmeBd4ay/view?usp=sharing
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A466.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A467.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EsANgDpXr_pgUwHCCQS6cPIQuwSyyNEF/view?usp=sharing

