ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

ACREDITA’T
QUÈ ÉS? És un reconeixement explícit de l’experiència professional i formació no formal.
QUIN ÉS EL REFERENT? Els Certificats de Professionalitat de la formació professional per a
l’ocupació.
QUIN ÉS L’OBJECTIU? Obtenir el Certificat de Professionalitat segons l’especialitat. S’obtindrà
el Certificat de Professionalitat quan s’acreditin totes les unitats de competència que formen el
certificat.
QUI HI POT PARTICIPAR? Persones que tinguin 18 anys per unitats de competència de
qualificació professional nivell 1 i 20 anys per a les de nivell 2 o 3. I tinguin, en els darrers 10
anys, experiència laboral (2 anys per a qualificacions nivell 1 i 3 anys per a les de nivell 2 i 3) o
formació relacionada realitzada (200 hores per a qualificacions de nivell 1 i 300 hores per a les
de nivell 2 i 3).
EN QUÈ CONSISTEIX? (3 fases):
Assessorament: Orientació sobre les unitats de competència que podries acreditar.
Avaluació: Demostració de les competències professionals de les unitats competència que
per a les que es sol·liciti el reconeixement. Caldrà aportar la documentació necessària i
superar les proves que determini el personal avaluador.
Acreditació: Obtindràs la certificació oficial de cada unitat de competència que hagis
superat en l’etapa d’avaluació i un informe d’orientació-proposta d’itinerari formatiu.
QUIN COST TÉ? Preu públic:
• Assessorament: 26,00 euros (per tot l’àmbit de qualificació)
• Avaluació: 13,00 euros (per unitat de competència).
* Es poden demanar exempcions i bonificacions del preu públic.
ON ES POT FER? http://acreditat.gencat.cat (sol·licitud electrònica i posterior assignació de centre)
*Les persones que treballen en l’àmbit de la DEPENDÈNCIA han d’adreçar-se a l’empresa on
treballen per canalitzar la seva sol·licitud.
QUAN ES POT SOL·LICITAR? Consultar terminis de preinscripció a la web.
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MESURES FLEXIBILITZADORES
QUÈ SÓN? És una validació acadèmica de l’experiència professional i la formació no formal.
QUIN ÉS L’OBJECTIU? Obtenir el títol de Formació Professional segons l’especialitat.
S’obtindrà el títol si es superen totes les unitats de competència que conté el títol, es
compleixen els requisits acadèmics d’accés al cicle i es cursen els mòduls complementaris.
QUIN ÉS EL REFERENT? Les titulacions de la Formació Professional del Sistema Educatiu.
QUI HI POT PARTICIPAR? Persones que tinguin 18 anys i acreditin una experiència laboral
de 2 anys en el sector.
EN QUÈ CONSISTEIX? (2 fases):
Servei d’assessorament: Orientació sobre l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir la
qualificació acadèmica i sobre les matèries que podries validar segons la teva experiència
laboral. (2 o 3 sessions)
S’obté l’informe d'assessorament, imprescindible per participar en la fase de
reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en
activitats socials.
Quin cost té? Preu públic: 60 €
Servei de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral
Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials i
emissió de la certificació corresponent. Consisteix en una entrevista individual amb els
avaluadors del centre educatiu.
Quin cost té? Preus públics: Crèdit títols LOGSE: 40 €. Unitat formativa títols LOE: 18 €
ON ES POT FER? Als centres educatius que ofereixen aquests serveis:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/
Servei assessorament > Consulta de centres
Servei de reconeixement acadèmic > Consulta de centres
QUAN ES POT SOL·LICITAR? Cada centre educatiu estableix el termini i ho publica a la seva web.

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) compta amb personal tècnic habilitat per
informar i orientar les persones sobre els PROCEDIMENTS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES.
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