
 
Institut d’Educació Secundària i Superior 
d’Ensenyaments Professionals 
Esteve Terradas i Illa 

Possibilita la validació de la formació 
rebuda en empreses o entitats, en les 
condicions establertes. 

Adreçat  a  empreses, entitats i persones, 
que te per objectiu millorar la qualificació 
professional. 

Una oportunitat per validar 
acadèmicament l'experiència laboral 
assolida al llarg de la vida. 

Un servei integrat d'orientació sobre 
itineraris de qualificació certificables, 
adreçat a col·lectius i persones. 

Validació de  
La formació impartida 
per empreses o entitats 



 
 
 
 

 

  
 Finalitat 

La validació de la formació impartida per empreses o entitats permet establir 
vincles, entre la formació professional del sistema educatiu i altres formacions 
impartides per empreses i entitats, que possibiliten, a qui les supera, gaudir 
dels efectes propis de la formació del sistema educatiu, i, en el seu cas, 
d'altres formacions en el marc del sistema integrat de qualificacions i formació 
professional. 

Certificació i efectes 
de la validació 

 
Les persones que hagin 

validat la formació han de 
rebre la certificació 

corresponent, per part del 
centre educatiu. Per a les 

persones que hi hagin 
participat sense els 

requisits acadèmics es 
farà constar expressament 
aquesta circumstància a la 

certificació. 
 

Si les unitats formatives 
validades completen un 

crèdit o un mòdul 
professional, el centre 

emetrà el certificat 
corresponent al crèdit o al 

mòdul. Les unitats que 
donen lloc a la certificació 

del mòdul o el crèdit són 
les fixades en l'ordenació 

curricular establerta pel 
Departament d’Educació. 

Formació validable 
La validació de formació impartida per empreses o entitats s’ha de fer en 
relació amb els mòduls professionals dels cicles formatius de formació 
professional derivats, directament, d’unitats de competència, i per a cada una 
de les Unitats Formatives 

Persones destinatàries 
La validació de la formació impartida s'adreça exclusivament al personal 
procedent de l’empresa o entitat signatària del conveni amb l’Institut. 

Procés de validació de l’acció formativa impartida per 
l’empresa o entitat 
A partir de la proposta de formació de l’empresa o entitat s’identificaran les 
unitats formatives d’acord amb el procés següent: 
El centre educatiu, representat pel professor coordinador/validador, i l’entitat 
formadora, representada pel formador o expert, han de relacionar els objectius, 
continguts i la durada de la formació de la entitat amb els de la unitat formativa 
del cicle formatiu, i determinaran el contingut del curs objecte de la validació. 
Els continguts i objectius dels curs han de tenir una coincidència i afinitat a la 
unitat formativa a validar i la coincidència horària mínima ha de ser a l’entorn 
del 70% amb la unitat formativa a validar. 
Per últim cal superar la prova final de validació del centre educatiu 

Validació de  
La formació 
impartida per 
empreses o entitats 

Convocatòries:
Les convocatòries estan obertes durant tot el curs. Només cal: 

- Sol·licitud de l’empresa o entitat. 
- Determinació del programa formatiu a validar.  
- Avaluació i superació del curs i de la prova de validació. 

Despeses per la validació de la 
formació impartida per l’empresa o 
entitat 
Les compensacions ocasionades del 
procés de validació estan relacionades 
amb la dedicació del professor a la 
coordinació i validació acadèmica, les 
quals es detallaran en el conveni de 
col·laboració entre l’entitat formadora i el 
centre docent autoritzat. Els referents a 
tenir en compte, pel que fa als centres 
dependents del Departament d’Educació, 
són: 
a) Fins a 50 hores de formació, un màxim 
de 5 hores de coordinació/validació. 
b) Fins a 100 hores de formació, un 
màxim de 7 hores de 
coordinació/validació. 
c) El preu hora és de 35,00€/hora.  


