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SERVEI DE RECONEIXEMENT DEL SERVEI FP - Curs 2022-2023 

 
 

- Definició: 

Servei que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges 

que han adquirit a través de l’experiència laboral o en activitats socials i obtenir 

la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema 

educatiu. El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial 

expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives 

reconegudes. 

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos 

professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu. La junta 

analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament, i els 

altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que 

vol que li siguin reconeguts. 

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les 

unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en 

el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que 

s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons 

correspongui. 

 
- Import del servei: 

Els imports en els centres dependents del Departament d'Ensenyament són els 

següents: 

- un crèdit de títol LOGSE: 40 euros 

- una unitat formativa de títol LOE: 18 euros 

mailto:a8046761@xtec.cat
http://inskta.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/
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- Calendari orientatiu: 

Període d’admissió de sol·licituds: principis de febrer del 2021 

Disponibilitat de sol·licituds a la pàgina web: 

http://www.guillemcata.cat 

Entrega de sol·licituds per correu electrònic a: 

matriculacio@inskta.cat 

 

- Bonificacions i Exempcions: 

   Bonificacions: 

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria 

general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una 

bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues 

bonificacions siguin acumulables. 

   Exempcions: 

Estan exemptes dels preus públics: 

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria 

especial. 

Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau 

igual o superior al 33%. 

Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 

Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. 

 
 

- Requisits per iniciar el Servei de Reconeixement: 

Tenir 18 anys complerts 

Tenir, al menys, dos anys d’experiència laboral en l’àmbit objecte de 

sol·licitud o inscripció 

No es podrà estar matriculat als mateixos mòduls que es pretenen 

reconèixer 

Estar en possessió de l’Informe d’Assessorament o equivalent. 

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places 

pel servei de reconeixement. 

mailto:a8046761@xtec.cat
http://inskta.cat/
http://www.guillemcata.cat/
mailto:matriculacio@inskta.cat
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- Places: 
 

RECONEIXEMENT 

FAMÍLIA PROFESSIONAL/CICLE PLACES 

COMERÇ I MÀRQUETING: CFGM ACTIVITATS COMERCIALS 1 

COMERÇ I MÀRQUETING: CFGS GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS 
COMERCIALS 

1 

IMATGE PERSONAL: CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA 
CAPIL·LAR 

 1 

IMATGE PERSONAL: CFGM  ESTÈTICA I BELLESA 1 

IMATGE PERSONAL: CFGS ESTILISME I DIRECCIÓ DE 
PERRUQUERIA 

1 

mailto:a8046761@xtec.cat
http://inskta.cat/
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Calendari procés del servei de reconeixement 
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Comunicació prestació del servei 
Mes de juny 

Serveis territorials 

 
Oferta de places per família professional 

Mes de setembre 

 
web/center/aplicatiu gestió serveifp 

Informació Publicació a la Web del centre l'oferta de places per cicles  
Mes d'octubre 

web dels centre 
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t Sol·licitud al servei de reconeixement: 

- Full de sol·licitud al servei de reconeixement 

- Fotocòpia DNI o equivalent 

- Informe d’assessorament 

- Vida laboral o document justificatiu de la seva experiència 

 

 
1 al 15 de març de 

2023 

 

Enviar a : 

matriculacio@inskta.cat 

Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva 20 Març 2023 web de cada centre 

Reclamacions a la llista de persones admeses 20 al 27 Març 

2023 

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 

 
29 Març 2023 

web de cada centre 

mailto:a8046761@xtec.cat
http://www.guillemcata.cat/
mailto:matriculacio@inskta.cat
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Inscripció al servei de reconeixement i presentació de la documentació de 

pagament: 

- 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 

 
 

 
29 de març al 26 

d’abril de 2023 

 
matriculacio@inskta.cat 

número de compte per ingrés 

reconeixement 

ES7601828618910200204658 
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- 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 en activitats socials 

- Reclamacions als resultats 

- Publicació dels resultats definitius del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials 

- Lliurament de certificacions 

 

Per més informació: www.gencat.cat/ensenyament 
 

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC 

núm. 6220, de 26.9.2012) 

mailto:a8046761@xtec.cat
http://www.guillemcata.cat/
mailto:matriculacio@inskta.cat
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.c9daa2c559ab545a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=cad6a1dcae687110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cad6a1dcae687110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=a4b375e47e6ba310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=617026
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Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional 

inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012) 

 
INSTITUT GUILLEM CATÀ 

C/ Rosa Sensat, 6-8 

08243 MANRESA 

Telèfon: 93 877 37 05 

mailto:a8046761@xtec.cat
http://www.guillemcata.cat/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=617138&language=ca_ES&action=fitxa

