
 
 

  
 
 
 
 

JORNADA SOBRE EL RECONEIXEMENT ACADÈMIC I L’ACREDITACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

 
Lloc: Sala polivalent del Consell Comarcal del Bages 

Muralla Sant Domènec, 24, Manresa 
 

Data: divendres, 26 d’octubre de 2018 
Horari: de 10.00 a 12.00 hores 

 
 

PROGRAMA: 
 
 

 10.00 h    Benvinguda 
-  Il·lm. Sr. Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament comarcal del  

Consell Comarcal del Bages 
 

 10.15 h Ponència a càrrec de la Sra. Antònia Ariza Pacheco, assessora tècnica 
docent, responsable de les Mesures Flexibilitzadores de la formació 
professional 
-  Flexibilització de la formació professional 
-  Servei d'assessorament 
-  Servei de reconeixement 
-  Acreditació de competències 
-  Comparativa dels dos serveis (assessorament i reconeixement - acreditació 

de competències) 
-  Torn obert de paraules 
 

 12.00 h Cloenda  
 

 
 
 
Organitza:      Col·laboren: 
   
                

 
 
 
 



RECONEIXEMENT 
ACADÈMIC I ACREDITACIÓ 

DE COMPETÈNCIES 
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SISTEMA INTEGRAT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 



SISTEMA INTEGRAT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 



La formació professional inicial comprèn un conjunt 
d’accions formatives que permeten l’obtenció dels títols 
de: 

• Tècnic (CFGM) 
• Tècnic superior (CFGS) 

Es complementa amb altres actuacions que faciliten a 
les persones:  

• L’accés 
• La capitalització 
• La mobilitat  
• La consecució d’itineraris formatius professionalitzadors. 

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 



Catàleg  

Qualificacions 

Qualificació N3 

  

CFGM 

        Certificat Profess 3 

CFGS 

Qualificació N3 

Qualificació N3 

Qualificació N2 

Qualificació N2 

Qualificació N1 

CFGS 
Certificat Profess 3 

Certificat Profess 2  

Certificat Profess 2 

Certificat Profess 1 

Certificat Profess 1 Qualificació N1 
PFI 

Certificat de 

professionalitat  
(Administració laboral) 

1 Qualificació 
 

 

Títols i PFI 
(Administració educativa) 

Almenys 1 
Qualificació 

(RD1538) 



Qualificació 
professional 1 

UC 1 

UC 2 

UC 3 

UC 1 

MP 1 “n” hores 

MP 2 “m” hores 
MP 3 “p” hores 

MP 4 “k” hores 

MP 5 “s” hores 

Qualificacions professionals  
de referència Títol d’FP Inicial 

Qualificació 
professional 2 

Qualificació 
professional 3 

UC 2 

UC 2 

UC 2 

MP 6 “n” hores 
MP 7 “m” hores 
MP 8 “r” hores 
MP 9 “p” hores 

UF1  20 h 
h UF2  30 h 

UF3  49 h 



MESURES FLEXIBILITZADORES 

Finalitat: 
Millorar la formació al llarg de la vida. 
Possibilitar l’adaptació a les situacions personals i 

professional de l’alumnat. 
Millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.  



MESURES FLEXIBILITZADORES 

 La matrícula parcial de cicles. 
 Col·laboracions per impartir mòduls professionals en entorns 

laborals. 
 Ofertes a col·lectius singulars. 
 Formació semipresencial. 
 Formació professional dual. 
 Orientació del currículum a les necessitats del perfil professional. 
 Servei d’assessorament de la formació professional del sistema 

educatiu. 
 Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

l’experiència laboral. 
 Reconeixement acadèmic de la formació impartida a les empreses 

 



DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la 
formació professional inicial. 

NORMATIVA 

RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses 
mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.  



Persones amb experiència laboral, que estan fora del 
sistema educatiu, i que volen millorar la seva 
qualificació: 
 
 1. Servei d’assessorament 
 
 2. Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral o 
     acreditació de competències 
 
 3. Completar la formació. 
  

RECORREGUT RECOMANAT 



DONAR VALOR ACADÈMIC A 
L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

SERVEI D’ASSESSORAMENT I SERVEI 
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE 

L’EXPERIENCIA LABORAL 



El procés consta de dues part: 

+ = 

SERVEI D’ASSESSORAMENT I SERVEI 
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE 

L’EXPERIENCIA LABORAL 



• Està adreçat a persones adultes interessades 
en millorar la seva qualificació. 

• El preu del servei és: 
– 60 euros pels centres depenents del Departament 

d’Ensenyament. 
– Els centres d’altres titularitats estableixen el preu i el 

fan públic al seu web. 
• Existeix un cercador de centres que presten el 

servei: 
 https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:0::::: 
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SERVEI D’ASSESSORAMENT 



• És un servei personalitzat que ajuda a les 
persones a definir i assolir el seu objectiu 
professional. 

• Al llarg de 3 sessions una persona assessora 
acompanya a la persona usuària per tal de 
recollir evidències per determinar l’itinerari 
formatiu i professional més adequat per assolir 
l’objectiu professional desitjat.  
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SERVEI D’ASSESSORAMENT 



• L’assessorament conclou amb el lliurament d’un 
informe d’assessorament, requisit indispensable 
per presentar-se al servei de reconeixement 
acadèmic dels aprenentatges assolits per 
experiència laboral o activitats socials. 

• El servei d’assessorament es pot prestar a 
empreses/entitats previ una signatura de 
conveni. 
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SERVEI D’ASSESSORAMENT 



Fase Sequència dels passos a fer Persona assessora Persona usuària

Fase 1 Informació i lliurament de la documentació

Explica el procès, lliura el dossier 
de trajectòria professional i 

demana la documentació a la 
persona usuària

Aporta la documentació de la 
formació i de l'experiència 

Comença l'elaboració del dossier 
d'assessorament

Fase 4 Relacionar la formació susceptible de ser convalidada o tenir 
exempció en els títols de formació professional

Finalitza l'elaboració del dossier 
d'assessorament Autoavaluació

Fase 6 
Elaboració de l'tinerari formatiu i professional per unitats 

formatives i/o unitats de competència i de les recomanacions per 
aconseguir l’objectiu professional 

Elabora l'itinerari formatiu i 
professional per unitats formatives 

i/o unitats de competència i les 
recomanacions

Itinerari formatiu (IF)
Recomanacions (RE)

Fase 7 Lliurament de l'informe d'assessorament a la persona usuària
Informe 

d'assessorament
(RE+IF+DTP)

Explicar a la persona usuària les recomenacions per assolir l'objectiu 
professional, concretat l'itinerari formatiu a fer.

Dossier 
d'assessorament

Fase 2 

Fase 3

Protocol de les 
sessions 

d'assessorament

La persona usuària omple l'experiència relacionada i l'altra formació al 
dossier de trajectòria professional, conjuntament amb l'assessor, si 

s'escau.

Dossier de trajectòria 
professional (DTP)

Detecció de l'objectiu professional de la persona usuària

Juntament amb la persona usuària detecta l’objectiu, les expectatives i 
els interessos segons la trajectòria professional

Documentació utilitzada

Servei d'assessorament

Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona i 
de la formació no reconeixible del cicle formatiu. Fase 5

La persona usuària omple la formació susceptible de ser convalidada 
o tenir exempció del cicle fromatiu, en el dossier de trajectòria 

professional, conjuntament amb l'assessor, si s'escau.

Juntament amb la persona usuària seleccionen el/s cicle/s i/o  les 
unitats de competència de les qualificacions professionals relacionat/s 

amb la seva experiència i es confirma la continuació del procès 
d'assessorament en el centre.

Contrasta la documentació aportada per la persona usuària en relació 
al cicle i/o unitats de competència de les qualificacions professionals

Identificació de la formació i l’experiència laboral de la persona 
en relació al cicle i/o unitats de competències de les 

qualificacions professionals
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• Les persones usuàries del servei: 
 Han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una 

experiència laboral o en activitats socials d’almenys 
dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu 
del qual volen reconèixer aprenentatges. 

 Han de disposar de l’informe del servei 
d’assessorament o informes procedents de 
convocatòries d’acreditació. 
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SERVEI DE RECONEIXEMENT 



• Preu del servei: 
 18 euros/UF als centres depenents del Departament 

d’Ensenyament. 
 Els centres d’altres titularitats estableixen el preu i el 

fan públic al seu web. 
• Existeix un cercador de centres que presten el 

servei: 
 https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013003:1:0:::: 
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SERVEI DE RECONEIXEMENT 



SERVEI DE RECONEIXEMENT 

• La finalitat d’aquest servei és reconèixer 
acadèmicament els aprenentatges assolits 
mitjançant l’experiència laboral o en activitats 
socials. 

• Consisteix en una entrevista entre la persona i 
els avaluadors del centre educatiu de forma 
individualitzada i conclou amb un certificat oficial 
expedit pel centre educatiu. 

• Es pot presta a empreses/entitats previ la 
signatura de conveni  
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ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES 

• La finalitat d’aquest procediment és avaluar i 
acreditar oficialment la competència 
professional obtinguda per una persona en el 
desenvolupament d’una activitat professional. 

• Consta de 3 fases: 
– Assessorament 
– Avaluació 
– Acreditació de la competència 

22 



ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES 

• Requisits: 
– Tenir nacionalitat espanyola, ciutadania comunitària, 

familiar de ciutadà de la Unió europea, autorització de 
residència a Espanya. 

– Tenir 18 anys (QP1) o 20 anys (QP2 i 3). 
– Tenir experiència laboral o haver fet formació en els 

últims 10 anys. 
• Preus: 

– Assessorament: 26 euros. 
– Avaluació: 13 euros/UC 
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Qualificació 
professional 1 

UC 1 

UC 2 

UC 3 

UC 1 

MP 1 “n” hores 

MP 2 “m” hores 
MP 3 “p” hores 

MP 4 “k” hores 

MP 5 “s” hores 

Qualificacions professionals  
de referència Títol d’FP Inicial 

Qualificació 
professional 2 

Qualificació 
professional 3 

UC 2 

UC 2 

UC 2 

MP 6 “n” hores 
MP 7 “m” hores 
MP 8 “r” hores 
MP 9 “p” hores 

UF1  20 h 
h UF2  30 h 

UF3  49 h 



 
 
 

MOLTES GRÀCIES!!!!! 
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• antonia.ariza@gencat.cat 
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Xarxa 2 Assessorament professional a persones adultes 
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