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SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT EN LA FP CURS
2020 /2021
INFORMACIÓ GENERAL
El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei
de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència
laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució
ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i
actuacions en la formació professional inicial.
El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a
les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats
formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir
l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar
en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència
laboral o en activitats socials.
Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges
assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les
persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un
reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat
cicle formatiu.
És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document
equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o
assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.
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Fase I - Servei d'Assessorament
En què consisteix?
El servei d'assessorament consisteix a identificar i analitzar detalladament de les
capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten. En
aquesta fase es realitzen diverses entrevistes per valorar i recomanar les ofertes
formatives que millor s'adaptin al perfil dels inscrits. Aquesta fase conclou amb
l'elaboració i el lliurament de l'informe d'assessorament personalitzat.
A qui s’adreça el servei?
Aquest servei s’adreça a persones amb experiència laboral i formació prèvia que
estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament
personalitzat per aconseguir-ho.
Quin cost té aquest servei?
El preu del servei d’assessorament és de 60€.
L’informe d’assessorament emès en el servei d’assessorament en la formació
professional del sistema educatiu és requisit previ per a la inscripció en el procediment
de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència
laboral o en activitats socials.

Sol·licitud al Servei d'Assessorament
Període: del setembre de 2020 al 30 de març de 2021
Hi ha dos supòsits possibles:

a) Presencialment, a la Secretaria del Institut Santa Eugènia (horari d'atenció al
públic: de dilluns a divendres, pel matí de 10 h a 13:00 h. I les tardes del
Dilluns, Dimarts i Dimecres de 16 a 18 h).
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b)Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent adreça
electrònica: isantaeugenia@isantaeugenia.cat. Cal indicar a l'assumpte de
l'email: "Sol·licitud Assessorament".


Documentació que cal presentar:
o

o

Full de Sol·licitud al Servei d'Assessorament. (El trobareu a la plana
inicial de la web d’assessorament del Institut) per poder descarregar-vos
aquest imprès.
Fotocòpia del DNI o document equivalent.

Inscripció al servei d’Assessorament
Una vegada acceptats els candidats al servei d’Assessorament. Aquests hauran de
presentar la següent documentació a la secretària del institut.





Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional
escollida
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva
verificació.
Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
Resguard de pagament del preu establert.

Pagament del servei: En presentar la documentació

Notes a tenir en compte
NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari
de la Fase d'Assessorament.
Les Sol·licituds al Servei d'Assessorament es realitzen per FAMÍLIES
PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS. A l'apartat d'OFERTA DE PLACES
CURS 2020-2021 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus
cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle
formatiu Instal·lacions elèctriques i automàtiques CFPM EE10, no haurà indicar el
nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest
serà Electricitat i Electrònica.
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Fase II - Servei de Reconeixement

En què consisteix?
Un cop obtingut l'informe d'assessorament, es pot sol·licitar el Servei de
Reconeixement acadèmic de l'experiència laboral per la qual es validaran
determinades "unitats formatives" pertanyents a un determinat cicle formatiu de
formació professional.
D'aquesta manera, si es tenen els requeriments d'accés acadèmic, el sol·licitant podrà
matricular-se per completar aquests estudis oficials, sense haver de cursar les “unitats
formatives” ja reconegudes i així obtenir finalment un dels títols de la FP.
Aquí s’adreça aquest servei?
Aquest servei s’adreça a les 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. Per sol·licitar el servei cal complir els
requisits següents:




Haver complert 18 anys,
Acreditar experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el
sector.
Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament,
o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb
l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

Quin cost té aquest servei?
El cost del servei de reconeixement és de 18€ per Unitat Formativa
matriculada.
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Sol·licitud al Servei de Reconeixement


Període: del setembre de 2020 al 30 de març de 2021.
Una vegada passada la fase d’assessorament és podrà demanar el
reconeixement laboral. Coma molt tard el 30 de març del 2021.
Hi ha dos supòsits possibles:
a)
Presencialment, a la Secretaria del Institut Santa Eugènia (horari
d'atenció al públic: de dilluns a divendres, pel matí de 10 h a 13:00 h. I
les tardes del Dilluns, Dimarts i Dimecres de 16 a 18 h).
b) Enviant tota la documentació correctament escanejada a la següent
adreça electrònica: isantaeugenia@isantaeugenia.cat. Cal indicar a
l'assumpte de l'email: "Sol·licitud Reconeixement".

Documentació que cal presentar:
• Full de Sol·licitud al Servei de reconeixement (El trobareu a la plana inicial
de la web de Reconeixement del Institut) per poder descarregar-vos aquest
imprès.
•Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
• Informe d’assessorament o equivalent.
• Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria
General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o
Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral.

NOTES A TENIR EN COMPTE:
NO s'acceptarà cap sol·licitud lliurada o enviada fora del termini establert pel calendari
de la Fase d'Assessorament.
Les Sol·licituds al Servei de reconeixement es realitzen per FAMÍLIES
PROFESSIONALS, no per CICLES FORMATIUS. A l'apartat d'OFERTA DE PLACES
CURS 2020-2021 està indicat el nom de totes les famílies professionals i dels seus
cicles formatius. Per exemple, una persona que vulgui rebre l'assessorament del cicle
formatiu Instal·lacions elèctriques i automàtiques CFPM EE10, no haurà indicar el
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nom d'aquest cicle, sinó el de la família professional a la que pertany, que en aquest
serà Electricitat i Electrònica.

OFERTA PLACES CURS 2020/2021
FAMÍLIA
PROFESSIONAL

NOM DEL CICLE

OFERTA DE
PLACES

Edificació i Obra Civil

Obres d'interior, decoració i rehabilitació
CFPM EO10

1

Edificació i Obra Civil

Projectes d'edificació
CFPS EOB0

1

Electricitat i Electrònica

Instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFPM EE10

1

Electricitat i Electrònica

Sistemes electrotècnics i automatitzats
CFPS EEA0

1

Energia i Aigua

Eficiència Energètica i energia solar
tèrmica CFPS EAA0

1

Instal·lació i
Manteniment

Instal·lacions de producció de calor
CFPM IM20

1

Instal·lació i
Manteniment

Instal·lacions frigorífiques i de
climatització CFPM IM30

1
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