
Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines 

que una persona ha realitzat durant la seva vida la

boral.

En el procés es verifiquen les feines 

realitzades i   s’equiparen amb els con

 nguts dels cicles forma us de forma

Què és pot aconseguir?

A les persones que han complert 18 anys i poden 

acreditar una experiència laboral o en ac vitats soci

als d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el 

cicle forma u del qual volen reconèixer els aprenen

tatges.

Per a par cipar-hi ha d’haver re

but l’informe del  servei d’as-

sessorament.

Contacte

S’adreça

Calendari del procés de reconeixement:

· Sol·licitud d’nscripció presencial:

1r  període:  del   18 al 25/09/2015 (I)

2n període:  de  l’11 al 18/01/2016 (II)

- Criteri d’admissió: d’acord amb la major edat de la 

persona sol·licitant

- Publicació llista d’admesos provisional:

28/09/2015 (I)     i     19/01/2016 (II) 

- Termini de reclamacions:

del 29/09/2015 al 05/10/2015 (I) i   

del 20 al 26/01/2016 (II)

- Publicació llista d’admesos defini*va:

06/10/2015 (I)     i       27/01/2016 (II)                      

- Formalització presencial de la inscripció i presenta-

ció de la documentació:

del  7 al 13/10/15 (I)     i      de l’1 al 05/02/16 (II)

(full sol·licitud, DNI i informe assessorament)

· Preu del servei:  18 €/unitat forma*va, a pagar en metàl-

lic el dia de la inscripció presencial al centre.

· Els inscrits rebreu una trucada per a confirmar la  

convocatòria a la primera sessió de reconeixement. 

En cas de que no pugueu assis*r a aquesta sessió cal 

que ho comuniqueu amb antelació.

La no assistència, sense jus*ficació, comportarà la  

pèrdua dels drets a rebre el reconeixement i del 

reemborsament del preu del servei.

Posa en valor 

la teva

experiència



On puc sol·licitar els serveis?

On puc obtenir informació?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, ava

luació i cer�ficació.

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe 

del servei d’assessorament en la formació professio

nal del sistema educa�u.

El servei d’assessorament en la forma-

ció professional del sistema educa�u. 

El presta el centre educa�u de forma personalitzada  

i té un cost de 60€ de preu públic.

Iden�fica i analitza detalladament les capacitats i les 

expecta�ves professionals de la persona, valorant i 

fent les recomanacions de les ofertes forma�ves que 

millor s’adap�n al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assesso-

rament, requisit per presentar-se al servei de reco

neixement acadèmic dels aprenentatges assolits mit

jançant l’experiència laboral i on hi constarà:

� Les recomanacions de la persona assessora.

� L’i�nerari forma�u i professional.

� El dossier de la trajectòria professional.

Servei de reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges assolits mitjançant l’expe

riència laboral.

El presta el centre educa�u de forma personalitzada i 

té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Uni

tat Forma�va o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els ava

luadors del centre educa�u de forma individualitzada.

Conclou amb un cer�ficat oficial expedit pel centre 

educa�u a on hi constaran els crèdits, o 

unitats forma�ves i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Forma�ves o crè

dits cer�ficats, la persona s’ha de matricu

lar en el cicle forma�u corresponent acre

ditant els requisits d'accés. 

El serveis d’assessorament i de reconeixement aca

dèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’expe

riència laboral es sol·licita als centres a través de les 

respec�ves pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: 

www.gencat.cat/ensenyament

Al web del Departament d’Ensenyament:

www.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i 

de reconeixement acadèmic dels aprenentatges pre

sencialment o al seu web.

Al web:          www.escolaxarxa.cat

Com funciona?


