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INFORMACIÓ  DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT  

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 un 
reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu 
 
Les persones destinatàries han d'haver complert 18 anys i han d'acreditar una experiència laboral o en activitats 
socials d'almenys 2 anys en el sector. 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. 
 
Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són:  

• Per crèdit dels títols LOGSE:  40 € 
• Per unitat formativa dels títols LOE: 18 € 

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, en els centres públics s’aplicaran, successivament, 
els següents criteris: a) 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 de formació 
professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat. b) 
El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle 
formatiu.  Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les 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. 

ENTITAT: 0363323 

 
Formes de pagament 
 
• Pagament amb targeta o llibreta de “la Caixa” o de qualsevol altra entitat als caixers 

automàtics de “La Caixa” . Cal que inseriu la targeta o llibreta, escolliu la tecla “lector de codi de 
barres” del menú principal, situeu aquest imprès amb el codi de barres encarat al lector i seguiu les 
instruccions de pagament. Aquesta operació està exempta de comissió. 

 
 Si NO és possible la lectura del codi de barres , aneu seguint, per ordre, les passes següents: 

Altres operacions / Pagaments / Pagaments sense codi de barres / Col·legi i matrícules. Arribats 
en aquest punt podeu triar dues opcions: 
— Amb el codi de l’entitat / introduir el codi de l’entitat (0363323) / i seguiu les instruccions de 

pagament. 
— Amb la numeració del codi de barres / introduir el número / i seguiu les instruccions de 

pagament. 
 
• Pagament on-line per la Línia Oberta de “La Caixa”,  si sou client de “La Caixa” . Entreu al 

web www.lacaixa.es, introduïu les claus personals, i aneu seguint, per odre, les passes següents: 
Comptes / Transferències i traspassos / Pagaments sense conèixer el número de compte 
destinació / A tercers / Nou pagament / Introduir el codi d’entitat (0363323) / i seguiu les 
instruccions de pagament. 

 


