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Actualment, a Catalunya, hi ha diferents formes per reconèixer les competències assolides en l’experiència professional de la persona i també per reconèixer els aprenentatges assolits acadèmicament amb l’experiència laboral o
en activitats socials.
Aquests processos són: l’Acreditació de competències,
el Servei d’assessorament en la Formació professional, i el
Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
La qualificació professional és el conjunt de competències professionals amb significació en l’ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres
tipus de formació, així com a través de l’experiència laboral.
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Constitueix la base per a elaborar l’oferta formativa dels
títols i els certificats de professionalitat
Les qualificacions professionals poden ser de tres nivells:
Els programes de formació i inserció i els cicles de formació professional bàsica: (qualificacions de N1)
Els cicles formatius de grau mitjà (qualificacions de N2)
Els cicles formatius de grau superior (qualificacions de
N3)
Els certificats de professionalitat que estableix l’administració laboral (certificats de N1, N2 i N3)
Les Qualificacions professionals s’organitzen en Unitats de
Competència (UC)
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Acreditar les competències

Servei d’assessorament

Tenim dos sistemes que permeten a les persones reconèixer la seva experiència professional:
1. L’acreditació de competències: es fa amb convocatòries
de l’administració pública, seguint un calendari concret
i per les especialitats que indica la convocatòria. S’acrediten Unitats de competència
2. El Servei d’Assessorament i Reconeixement: es fan cada
curs acadèmic, en centres de Formació Professional per
a les especialitats que proposa cada centre. Es certifiquen Unitats Formatives

Abans d’iniciar el procés, és recomanable fer el pas previ
(no obligatori) d’informació i orientació amb la finalitat de
poder acreditar el màxim de competències.
Si es compleixen els requisits i hi ha un procés obert, primer cal fer una preinscripció, després presentar tota la documentació necessària i finalment es publiquen les llistes
d’admesos i exclosos i l’assignació del centre on s’haurà de
fer l’acreditació. És molt important realitzar tots els tràmits
dins del període preestablert

Requisits i preu de l’acredita’t

L’acreditació de competències consta de quatre etapes:
Orientació (Voluntària): Si vol, la persona es pot adreçar
a un punt per a rebre informació sobre el procés en general i rebre ajuda en la confecció del Portafolis, informació sobre els requisits d’accés, títols...
Assessorament (Obligatòria): L’assessor o assessora
ajuda a identificar totes les competències de la persona i
l’assessora sobre si és millor seguir amb el procés d’avaluació o realitzar una formació complementària.
Avaluació (Obligatòria): Cal demostrar que es tenen les
competències que es vol acreditar. Depenent del es vulgui acreditar, es seguiran diferents mètodes d’avaluació.
Acreditació de competències (Obligatòria): S’emet la
certificació oficial de cada unitat que s’acrediti. També
s’adjunta un informe d’orientació i itinerari formatiu.

Requisits:
Tenir la nacionalitat espanyola, ciutadania comunitària, familiar de ciutadà de la Unió europea o 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: Justificar almenys 3 anys, amb un mínim
de 2.000 hores treballades en total, en els últims 10
anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria. Per a les unitats de competència de nivell I es requereixen 2 anys d’experiència laboral amb un mínim
de 1.200 hores treballades en total.
Preus:
Assessorament: 26 euros.
Avaluació: 13 euros/UC

Convocatòries d’acreditació
De forma periòdica, les diferents administracions, obren
processos per poder acreditar les competències. Aquests
processos, a banda de tenir un calendari fixat, no sempre
s’obren per a totes les famílies professionals o titulacions.
En cada procés que es convoca s’especifica també quins
són els àmbits professionals als que es dirigeixen.

Etapes de l’acreditació:

El portafolis:
És una eina que permet identificar els coneixements de
l’aspirant, les seves competències i aptituds professionals,
adquirides i posades en pràctica durant la seva vida professional. Aquest document pot ser d’utilitat tant si s’ha
d’acreditar la trajectòria laboral i/o formativa, davant d’una
tercera persona, com per analitzar quina és la seva situació
professional, condueix a dissenyar un itinerari formatiu que
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permeti millorar professionalment.
Es tracta d’un recull d’informació que cal mantenir actualitzat, per la qual cosa caldrà revisar-lo amb certa regularitat.
L’aspirant té dues opcions per informar el Portafolis:
Descarregar-lo prèviament de la pàgina web de l’ICQP i
omplir-lo pel seu compte.
Personar-se a qualsevol de les entitats d’informació i
orientació distribuïdes al llarg del territori per rebre assessorament

Certificat d’acreditació
El certificat d’acreditació que s’obté al finalitzar el procés és
un certificat oficial on hi consten totes les unitats de competència que s’han pogut demostrar.
A més, aquests certificat pot servir per a l’obtenció d’un
títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat.
Per poder obtenir un títol de formació professional, primer de tot, cal tenir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius. Si és així, les diferents unitats de competència acreditades es poden convalidar de forma parcial amb
els mòduls professionals del cicle formatiu. Només s’ha de
cursar aquells mòduls professionals que no s’hagin pogut
acreditar.
Per poder obtenir un certificat de professionalitat, cal
haver obtingut totes les unitats de competència corresponents a aquest certificat. Si és així, aquest es pot expedir a
través del SOC.

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.
Està adreçat a persones que volen millorar la seva qualificació
El servei d’assessorament es fa sobre famílies professionals.
Al llarg de 3 sessions una persona assessora i acompanya a la persona usuària per tal de recollir evidències que
ajudin a determinar l’itinerari formatiu i professional més
adequat per assolir l’objectiu professional desitjat.
Conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament
L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per
presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència
laboral.
El preu del servei és: 60 euros pels centres dependents
del Departament d’Ensenyament.
Els centres d’altres titularitats estableixen el preu i el fan
públic al seu web.
La prestació del servei d’assessorament i reconeixement
es fa en centres de Formació Professional i participar-hi és
una lliure opció de cada centre. Existeix un cercador de
centres que presten el servei:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/
f?p=2013003:1:0

Què ofereix:
Tenir un assessor individual que és especialista en una
família professional que ajudarà a identificar les capacitats, interessos i l’objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
Entendre les possibilitats que ofereix el sistema de For5
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Servei de reconeixement
mació Professional i com la persona pot beneficiar-se’n.
Saber si la seva experiència laboral es pot reconèixer
acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i
què s’ha de fer per aconseguir-ho.
Conèixer si els cursos de formació realitzats tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura poden ajudar a
assolir un títol de Formació Professional.
Assessorament per decidir l’estratègia de formació que
millor s’adapti als interessos, la trajectòria professional i
al temps de què es disposa.
Un informe d’assessorament, amb un pla de treball personalitzat, amb les indicacions sobre les actuacions que
cal fer, i les informacions pràctiques per assolir un títol
de Formació Professional

Fases del servei d’assessorament:
1a Fase: Presentació
2a Fase: Declaració de l’objectiu professional que desitja
assolir
3a Fase: Identificació de la formació i l’experiència laboral de què disposa la persona
4a Fase: Relacionar la formació susceptible de ser reconeguda o convalidada des del cicle formatiu
5a Fase: Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona.
6a Fase: Elaboració per la persona assessora de l’informe d’assessorament amb les indicacions per aconseguir
l’objectiu professional desitjat
7a Fase: Lliurament de l’Informe d’assessorament a la
persona usuària
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.
Aquest informe també es pot utilitzar en un procés d’acreditació de competències

vei d’assessorament, o document equivalent.
Informació a la persona usuària de la documentació
complementària a aportar, si escau.
Entrevista per contrastar i valorar l’experiència aportada per la persona usuària i copsar si les seves capacitats
abasten, globalment, els resultats o capacitats establertes per a la unitat formativa o crèdit del Títol d’FP.
Publicació dels resultats provisionals del reconeixement
de l’experiència laboral o en activitats socials.
Reclamacions als resultats.
Publicació dels resultats definitius del reconeixement de
l’experiència laboral o en activitats socials.
Lliurament de certificacions.
Si la junta reconeix acadèmicament determinades uni-

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 prestar a empreses/entitats previ la signatura de
conveni.
El reconeixement es fa sobre unitats formatives (LOE) o crèdits (LOGSE)

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.

tats 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

Preu del servei:
18 euros/UF als centres dependents del Departament
d’Ensenyament.
Els centres d’altres titularitats estableixen el preu i el fan
públic al seu web.
Tots els centres que fan reconeixement també fan assessorament. Existeix un cercador de centres que presten el
servei:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/
f?p=2013003:1:0::::

Fases del servei de Reconeixement:
Anàlisi de la documentació presentada per la persona
usuària per tal de preparar l’entrevista i determinar la
documentació complementària a aportar.
Anàlisi de l’informe d’assessorament elaborat en el ser-
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Reconeixement
de mínima
les competències
ambDE
la COMPETÈNCIA
formació professional
La unitat
convalidableadquirides
és la UNITAT

Requisits d’accés als certificats de
professionalitat:

Requisits d’accés als certificats de professionalitat:
La unitat mínima convalidable és la unitat de competència
Les unitats de competències es posen en valor en el moment en què l’usuari té els requisits d’accés i es matricula
en un centre de formació professional si vol optar al títol
O bé, quan sol·liciten al SOC el CP

Com obtenir els mòduls

Reconèixer l’experiència professional amb relació a les
Unitats de Competència.
Reconèixer la formació contínua o no regulada (només
entitats), amb convenis de col•laboració

Certificacions de la formació professional del
sistema laboral

Cursar la totalitat d’un títol.
El certificat de professionalitat és un document oficial que
Cursar títols d’FP en formació DUAL (compaginar forma- acredita a qui l’obté que és competent professionalment
ció i treball ) amb valor formatiu.
per a desenvolupar una activitat laboral.
El certificat de professionalitat és un document oficial
que acredita a qui l’obté que és
Cursar títols d’FP en alternança (compaginar treball i forCada certificat de professionalitat acredita una qualificompetent professionalment per a desenvolupar una
activitat
laboral.
mació).
cació
professional
del Catàleg Nacional de Qualificacions
Cursar una o diverses unitats formatives (itinerari) matrí- Professionals.
Cada
certificat de professionalitat acredita una qualificació
deld’un
Catàleg
cula
parcial.
Cada unitatprofessional
de competència
certificat de professioNacional
de Qualificacions
Professionals.
Cursar
un certificat
de professionalitat
i accedir al títol nalitat té un bloc de formació associat que conforma un
amb convalidacions.
mòdul formatiu.
Reconèixer
l’experiència
professional
ambcertificat
relació alde
tí- professionalitat té un bloc de formació
Cada unitat
de competència
d’un
tol.associat que conforma un mòdul formatiu.

Requisits d’accés als certificats de professionalitat:
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