Contacte
Què és?
Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que
una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i
s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius
de formació professional.

Reconeixement
Acadèmic de
l’experiència laboral

S’adreça
A les persones que han complert 18 anys i poden
acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el
cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
Per a participar-hi han d’acreditar amb l’informe
d’assessorament que han rebut aquest servei previ.

Avd Burgos, 96
08100 Mollet del Vallès
Tels. 93 570 53 54
93 570 52 94
Fax. 93 570 71 34
www.iesmollet.net

Posa en valor
la teva
experiència

Servei de reconeixement acadèmic
de la experiència laboral.
El presta el centre educatiu de forma individual. Amb
un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat
Formativa o 40 per crèdit que es vol reconèixer.

Com funciona?

Consisteix en una entrevista individual de la persona i
els avaluadors del centre educatiu.

On puc obtenir més
informació?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista,
avaluació i certificació.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre
educatiu a on hi constaran els crèdits o
unitats formatives reconegudes.

A la web del Departament d’Ensenyament:
www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem

La persona prèviament ha d’haver realitzat el procés d’assessorament en la formació professional
del sistema educatiu.

El servei d’assessorament en la
formació professional del sistema
educatiu.
És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional
mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de
reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a
aconseguir-ho.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

El certificat quan completin un crèdit,
una unitat formativa o un mòdul d’un
cicle formatiu, comportarà l’anotació de
“Convalidat” en l’expedient acadèmic
quan la persona es matriculi en el cicle
formatiu corresponent amb els requisits
d’accés.

Qualsevol centre educatiu que ofereixi els serveis
d’assessorament i reconeixement de l’experiència
laboral

A les pàgines web dels centres autoritzats.

A les web:
www.xarxaorientacio.cat

On puc sol·licitar el servei?
La sol·licitud del servei de reconeixement de l’experiència laboral es realitza als centres autoritzats, tant
de forma presencial com telemàtica a través de les
seves respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats:
www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem

www.servei.reconeixement.experiencia.cat

