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1. OBJECTE 

Reconèixer els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i /o activitats socials 
amb la formació corresponent dels ensenyaments de formació professional. 

2. ABAST 

Persones adultes que sol·liciten els servei de reconeixement i disposin de l’informe de 
assessorament  

3. DOCUMENTACIÓ 

3.1. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

 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 i 

sistema de gestió de centre. 

 La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

3.2. DOCUMENTACIÓ  

 Currículums cicles formatius. 

 Informe d’assessorament (dossier trajectòria professional, itinerari formatiu, 

recomanacions), Dossier de assessorament i de reconeixement, si escau. 

 

4. RESPONSABILITATS 

Director/a :  

 Designar una persona, preferentment de l’equip de direcció o coordinació ,com a 

responsable de la coordinació del servei 

 Designar a proposta del responsable de coordinació el professorat necessari per 

prestar el servei 

 

Coordinador/a del servei  

 Programar, organitzar i coordinar el servei. 

 Promoure el servei i informar les persones interessades. 

 Seguir i assegurar la qualitat del procediment del servei de reconeixement acadèmic 

dels aprenentatges.  

 Gestionar les reclamacions. 

 Confeccionar el calendari i garantir-ne el seu compliment. 
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 Gestionar les dades requerides i elaborar la memòria anual. 

 Gestionar les enquestes de satisfacció de les persones usuàries. 

 Col·laborar en la gestió de les certificacions. 

 Col·laborar en la gestió d’obertura d’expedients. 

 Mantenir i millorar la qualitat del servei. 

  

Junta de reconeixement 

 Programar les sessions de la junta de reconeixement dels aprenentatges de les 

persones que han realitzat el servei d’assessorament i s’han inscrit al procés de 

reconeixement acadèmic. 

 Analitzar la documentació i altres evidències que han aportat les persones 

relacionades amb les unitats formatives o crèdits. 

 Establir un pla d’avaluació per a cada persona usuària, determinant les tècniques 

(entrevista professional, simulació,...) a emprar per a la junta de reconeixement. 

 Preparar l’entrevista de contrastació de la persona usuària elaborant el qüestionari de 

preguntes. 

 Valorar els aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats socials 

de forma col•legiada, a partir del dossier d’assessorament per a la Junta de 

reconeixement, l'informe d’assessorament, les evidències documentals aportades 

per la persona usuària en relació amb la seva experiència i formació i les evidències 

competencials recollides per a cada persona usuària.  

 Elaborar i signar l’acta de reconeixement dels aprenentatges i proposar la certificació 

de les unitats formatives o crèdits corresponents. 

 Atendre i resoldre les reclamacions presentades per les persones participants. 

 

Secretari/a:  

 Gestionar, actualitzar i arxivar els expedients de les persones usuàries 

 Gestionar el sistema d’informació i inscripció de les persones usuàries 

 Lliurar els certificats 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 

FASE

PROCEDIMENT

ENTRADA QUÈ ES FA QUI HO FA QUAN HO FA SORTIDA

PREVIA

Persona usuària no assessorada 

en el centre

Demanar al centre assessor el 

dossier d'assessorament i de 

reconeixement

Secretaria Quan hi hagi sol.licituds 
Dossier d'assessormant i de 

reconeixement en el centre

Convocar a la persona usuàriai

Comunicació  del calendari 

d'entrevistes a través de la WEB 

i del taulell d'anuncis del Centre 

Junta de Reconeixement Segons  calendari general

Pàgina web i taulell d'anuncis 

amb el calendari de les 

entrevistes

Informe d'assessorament 

presentat per la persona usuària

Establir un pla d'avaluació

Preparar l'entrevista de 

contrastació

Analitzar la documentació I 

determina si és necessari 

complementar-la   

Junta de Reconeixement Abans de l'entrevista

Pla d'avaluació individualitzat.

Instrument d'avaluació  elaborat ( 

p.e. Check list de les preguntes , 

altres)

Dossier d'assessorament i 

reconeixement  complimentat 

(anàlisi de la documentació).

1

Persona usuària.

Documentació de persona 

usuària.

Dossier d'assessorament i de 

reconeixement.

Entrevistes de contrastació.

Aportació de documentació per 

part de la persona usuària si 

escau.

La junta de reconeixement 

cumplimenta els espais que té 

reservats en el dossier 

d’assessorament i 

reconeixement , valora la 

informació obtinguda i determina 

si

Junta de Reconeixement Segons calendari

Dossier d'assessorament i 

reconeixement  complimentat.

Reconeixement de Crèdits o 

UF/Mòduls  si escau

Certificat  lliurat i arxivat   dels 

Crèdits /Mòduls/Unitats 

formatives reconegudes.

En cas de no haver cap 

reclamació, lliurament de 

l'informe d'assessorament a la 

persona usuària.

2
Resultats de l'entrevista de 

contrastació
Acta de la junta d'avaluació Junta de Reconeixement Finalitzar el Pla d'avaluació

Acta de la junta d'avaluació.

Arxivar el dossier 

d'assessorament i de 

reconeixement.

En cas d'una reclamació

Tornar a valorar la informació 

obtinguda i determinar si 

procedeix o no  la reclamació, en 

cas afirmatiu fer el corresponent 

reconeixement 

En cas de desestimar la 

reclamació, lliurar el dictamen 

corresponent.

Junta de Reconeixement
Segons calendari de 

reclamacions
Dictament de la reclamació

3
Demanda d'un certificat per la 

persona usuària

Emissió i lliurament del certificat 

amb el crèdits /Mòduls/Unitats 

formatives reconegudes 
Secretaria A demanda
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6. VOCABULARI 

D’acord amb la norma ISO 9001 

 

7. REGISTRES 

 Dossier d’assessorament i de reconeixement 

 Acta de la Junta d’avaluació 

 Reclamacions (si s’escau) 

 Enquesta de satisfacció del reconeixement 

 


