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Informació Servei de Reconeixement 

El servei de Reconeixement 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 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. 

Aquest servei té un preu públic de 18 € per Unitat Formativa. 

L’Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i ambientals de Catalunaya ofereix com a màxim les 

següents places pel servei de Reconeixement per a les següents famílies professionals i cicles 

formatius: 

Família Professional Marítim-pesquera: 

CFGM Cultius Aqüícoles: 2places.  

CFGS Aqüicultura: 2 places.  

Família Professional de Seguretat i Medi Ambient: 

CFGS Educació i Control Ambiental: 2  places. 
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Calendari procés del servei de reconeixement: febrer 2021 

 

Oferta Formativa 

Comunicació prestació del servei Mes de Juny. Lloc: Serveis Territorials TTEE 

Oferta de places per cicles formatius  Abans del 23 de juliol 2021. Lloc: Web Centre 

Informació 

Publicació a la Web del centre l'oferta de places per Cicles 
Formatius 

Abans del 23 de juliol 2021. Lloc: Web Centre 

Sol·licitud al servei de reconeixement 

Sol·licitud al servei de reconeixement (1) del 22/11/2021 al 09/12/2021 Lloc: secretaria del 
centre 

Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva dia 10/12/2021. Lloc:  tauler d’anuncis Institut 
d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de 
Catalunya 

Reclamacions a la llista de persones admeses Des del dia 13/12/2021 al  15/12/2021. Lloc: 
secretaria del centre 

Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, 
de les instruccions i calendari de pagament i de l'inici de 
les sessions de reconeixement 

16/12/2021. Lloc: taulell anunci centre 

Inscripció al servei de reconeixement acadèmic i 
presentació de la documentació de pagament (2) 

Del 17/12/2020 al 22/12/2021. Lloc: secretaria del 
centre 

Documentació 

(1) Full de sol·licitud al servei de reconeixement. 
- Fotocòpia DNI o equivalent. 
- Informe d'assessorament. 
- Vida laboral (treball assalariat) o certificat Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat laboral 

(autònoms) o Certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral) 
 

(2) Full d'inscripció + resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció o bonificació de 
pagament. 

Si es disposa de certificacions d’unitats de competència acreditades:  
- Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals, eximent del 

pagament. 
- Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat, eximent del 

pagament. 
- Certificat d’acreditació de competències d’acord amb el procediment que s’estableix en el Reial decret 
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Sol·licitud i criteris d’admissió al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges 

assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 

 Les persones usuàries que sol·licitin el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges 

assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials hauran de tenir, en el moment de 

la sol·licitud, els requisits següents: 

a) 18 anys complerts. 

b) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector 

relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges. 

c) Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament pel mateix 

cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en 

qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives 

a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles 

formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o 

un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre. 

d) No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives 

d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs 

acadèmic, pels quals se sol·licita el reconeixement acadèmic. 

1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per 
experiència laboral, eximent del pagament. 
 

 

Actuacions en el servei de reconeixement de l’experiència laboral 

Junta de Reconeixement Del 10/01/2022 al 18/03/2022. Lloc:  Institut 
d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de 
Catalunya 

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 servei 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 activitats socials: 07/03/2022 

Reclamacions als resultats:  del dia 08/03/2022 al  10/12/2022 

Publicació dels resultats definitius del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials: 10/03/2022 

Lliurament de certificacions: del 18/03/2022  
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 La sol licitud es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i en el termini establert (veure 

calendari). 

 Les persones que disposin d’una certificació amb unitats de competència acreditades que tenen 

una correspondència parcial amb un o diversos mòduls professionals, i que han sol·licitat que 

se’ls reconegui la correspondència amb les unitats formatives establerta per la DGFPIERE, seran 

admeses sense comptabilitzar en el nombre de places de l’oferta del centre. 

 Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics 

s’aplicaran, successivament, els següents criteris: 

-     Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria 

del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de 

competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius 

o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat. 

-     El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades 

amb el cicle formatiu. 

-    El centre disposa de 2 places de reserva en cas d’una demanda superior a les places ofertes, per 

a cada cicle formatiu. 

 Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, els Serveis Territorials de 

les Terres de l’Ebre del Departament d’Ensenyament, hi se’ls podrà reassignar a altres centres 

públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el 

curs acadèmic següent. 

 Si no s’exhaureix el nombre de places, el centre podrà ampliar el termini de sol·licitud al servei 

fins a completar l’oferta de places. 

Per obtenir el model de  sol·licitud feu clic aquí 06 - Sol·licitud Servei Reconeixement 20-21 o 

secretaria del centre. 

La llista d’admesos provisionals es publicarà segons calendari establert i les persones que 

vulguin fer una reclamació, sobre aquesta, ho podran fer presentant el següent model de 

reclamacions fent un clic aquí (07 - Formulari Reclamacions Reconeixement 20-21) durant tres 

dies hàbils (veure calendari). 

Quan es publiqui la llista definitiva d'admesos i exclosos. Els admesos hauran de formalitzar la 

matricula del Servei de Reconeixement en les dates corresponents (veure calendari). 

Documentació Reconeixement (matrícula) 

Per formalitzar la matricula al servei de reconeixement a la família corresponent, s'ha de 

presentar segons el calendari previst: 

- Full de matricula al Servei de Reconeixement. 

06%20-Sol�licitud%20%20Servei%20%20Reconeixement%2020-21.doc
07%20-%20Formulari%20Reclamacions%20Reconeixement%2020-21.doc


 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Ensenyament 

Institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i 

Ambientals de Catalunya 

 
 

  

 

   

- 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. 

- Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic - Fotocòpia DNI, NIE o 

Passaport, acompanyat de l'original, si és el cas. 

- Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic, si és el cas. 

- Resguard de pagament del preu establert. 

Full de matrícula: 

CFGM de Cultius Aqüícoles: 

Sol·licitar-lo a secretaria o descarregar web (08 - Full d’Inscripció Servei Reconeixement 19-20). 

CFGS d’Aqüicultura: 

Sol·licitar-lo a secretaria o descarregar web (08 - Full d’Inscripció Servei Reconeixement 19-20). 

CFGS d’Educació i Control Ambiental: 

Sol·licitar-lo a secretaria o descarregarweb (08 - Full d’Inscripció Servei Reconeixement 19-20). 

 

08%20-%20Full%20inscripci�%20servei%20Reconeixement%2020-21.pdf
08%20-%20Full%20inscripci�%20servei%20Reconeixement%2020-21.pdf
08%20-%20Full%20inscripci�%20servei%20Reconeixement%2020-21.pdf

