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MESURES FLEXIBILITZADORES I ACTUACIONS EN LA  
FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

     SERVEI D’ASSESSORAMENT   
 
Què és? 
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 aconseguir-ho. 
L’informe d’assessorament   obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral. 
 
A qui s’adreça? 
A les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció 
professional, i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat. 
 
On puc sol·licitar el servei? 
El servei es realitza als centres autoritzats. 
 
Preu del servei 
Als centres públics, aquest servei té un cost de 60€. 
La resta de centres educatius han de fer públic el preu d’aquest servei al seu web. 
 

     SERVEI DE RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL 
 
Què és? 
És un servei per reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.  
En aquest procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació 
professional. 
 
A qui s’adreça? 
A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos 
anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges. 
Per participar en el Servei de Reconeixement cal acreditar haver rebut prèviament l’informe del servei d’assessorament.  
 
Com funciona? 
Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació que es realitza de forma individual. 
 
On puc sol·licitar el servei? 
Als centres educatius autoritzats. 
 
Preu del servei 
Als centres públics, el cost és de 18€ per unitat formativa als Títols LOE o 40€ per crèdit als Títols LOGSE. 
La resta de centres educatius han de fer públic el preu d’aquest servei al seu web. 


