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Servei d’assessorament i reconeixement 

 

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA 

La formació professional esta dividida en  mòduls professionals que tenen 
associades unes unitats de competència. L’ agrupació de les unitats de 
competència dóna lloc a una Qualificació professional per acreditar oficialment 
les competències professionals del lloc de treball. 

 

          Els MP formen unitats de competència i aquestes  
                                                   donen lloc a una Qualificació Professional. 
 
 
 
ACREDITAR ELS TEUS CONEIXEMENTS PER L’EXPERIÈNCIA LABORAL. 
 
Els dos procediments Acredita’t i Mesures flexibilitzadores obtenen una 
certificació que pot servir per arribar a obtenir: 
 

a) un certificat de professionalitat, 
b) un títol de formació professional o totes dues 

coses. 
 
a) L’acreditació 

En definitiva, aquest procediment permet demostrar que la persona capacitada 
per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència pugui 
aconseguir una acreditació oficial. 

b) Les mesures flexibilitzadores 

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en 
relació amb els títols oficials de formació professional. 
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Es compon de dos serveis: 
 

1. Servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu 
definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona 
interessada. 

 
2. Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits 

mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les 
persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges 
adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un 
determinat cicle formatiu. 

 

Una vegada finalitzat el servei d’assessorament i reconeixement: 
 
Els centres educatius lliuren a la persona usuària un certificat de reconeixement 
acadèmic. 
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1. Les persones que han obtingut el reconeixement acadèmic dels Mòduls 

professionals d’un cicle formatiu i disposen dels requisits d’accés als cicles formatius 

poden obtenir un Títol de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior. 

- Cal matricular-se al cicle formatiu 
corresponent i sol·licitar la 
convalidació dels Mòduls 
professionals o les unitats formatives 
o crèdits (reconeguts), totalment o 
parcialment que han estat reconeguts 
acadèmicament, i cursar la resta de 
mòduls per a obtenir el títol i/o la 
Qualificació professional. 

 
 
2. Certificat de Professionalitat 

 
 Si només s’està interessat en obtenir un certificat de professionalitat cal 
matricular-se al cicle formatiu corresponent i sol·licitar la convalidació que 
acredita la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les 
unitats de competència d’un certificat de professionalitat, inclosa la realització de 
la formació pràctica en centres de treball o la seva exempció,. 
 
 
No cal finalitzar els estudis si es reconeix la Qualificació professional completa 
del CF i que a més té l’equivalència en un certificat de professionalitat. S’haurà de 
sol·licitar a secretaria del centre el "Certificat d'acreditació de competències. 
Formació professional inicial (LOE)" per sol·licitar la tramitació del Certificat de 
Professionalitat en el SOC. 
 
 
 

 

Cal Finalitzar els estudis per l’obtenció del Títol formació 
professional, però no per les Qualificacions professionals 
que donen lloc a un certificat de professionalitat. 
 

Les persones que NO disposen de requisits d’accés als cicles 
formatius 
 
Les persones que han obtingut el reconeixement acadèmic dels Mòduls 
professionals corresponents al cicle formatiu que NO disposen dels 
requisits acadèmics per accedir als cicles formatius, NO poden matricular-
se en el centre educatiu NI sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) el Certificat de professionalitat. 
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