SERVEI DE RECONEIXEMENT

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
i de 16 h a 18 h, dilluns i dijous
Carrer Creu de Cames, s/n
43800 Valls
Tel. 977 600 938
Fax 977 612 565
centre@institutjaumehuguet.cat
www.institutjaumehuguet.cat

Institut Jaume Huguet

Servei FP

Posa en valor la
teva experiència

SERVEI DE RECONEIXEMENT

Servei FP
Com funciona?

Què és?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i cerReconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una

tificació.

persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

La persona, prèviament, ha d’haver fet el procés d’assessora-

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen
amb els continguts dels cicles formatius de Formació Profes-

ment en la Formació Professional del sistema educatiu.
El presta el centre educatiu de forma individual. Té un cost, determinat per preu públic, 18 € per unitat formativa o 40 € per

sional.

crèdit que es vulgui reconèixer.
Consisteix en una entrevista individual entre la persona interes-

A qui s’adreça?
A les persones que han complert 18 anys i que poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys
dos anys dins el sector relacionat amb el cicle formatiu del
qual volen reconèixer els aprenentatges.
Per participar-hi han d’acreditar que han rebut aquest servei
previ amb l’informe d’assessorament.

On puc sol·licitar el servei?
La sol·licitud del servei de reconeixement es fa als centres
autoritzats, i tota la informació és a la pàgina web:
http://www.institutjaumehuguet.cat

sada i els avaluadors del centre educatiu.
Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu
on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.
El certificat, quan completin un crèdit, una unitat formativa o un
mòdul

d’un

cicle

formatiu,

comportarà

l’anotació

de

“Convalidat” en l’expedient acadèmic quan la persona es matriculi en el cicle formatiu corresponent amb els requisits d’accés.

