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ENSENYAMENTS Criteris 
específics RC Documents 

acreditatius Observacions 

Graus adscrits a l’Escola 

 Que les 
tasques 
desenvolupade
s en l’àmbit 
laboral hagin 
conduit a 
l’adquisició de 
competències 
inherents a la 
titulació. 
  
 Unitat 
temporal 
mínima per al 
RC: 365 dies 
cotitzats a la 
seguretat 
social.  

 

 Es valorarà el reconeixement de com a 
màxim 6 ECTS per any justificat 
d’experiència professional. No es reconeixerà 
cap experiència laboral inferior a 365 dies 
cotitzats a la seguretat social. El màxim de 
crèdits a reconèixer serà l’establert en la 
legislació vigent. La resolució del 
reconeixement s’aplicarà a les assignatures 
següents sempre que estiguin previstes en el 
pla d’estudis: 

- Pràctiques Externes  
     (PE I 6/12 ECTS + PE II 6 ECTS) 
- Orientació Professional i Acadèmica  
     (OPA 6 ECTS) 

 
 Amb l’experiència acreditada de més de 3 

anys, el centre podrà considerar l’aplicació 
del reconeixement en altres assignatures. 

Pel reconeixement 
d’OPA: 
 
 Certificat de vida 

laboral  
 Autoinforme de 

l’alumne explicant 
les tasques 
desenvolupades. 
  

Pel reconeixement 
de Pràctiques 
Externes i  valorar 
el reconeixement 
d’altres 
assignatures: 

 
 Certificat de vida 

laboral  
 Autoinforme de 

l’alumne explicant 
les tasques 
desenvolupades , si 
és el cas, les 
assignatures que 
vol reconèixer 

 Document emès 
per l’empresa que 
detalli les tasques 
desenvolupades. 

 
 La comissió valorarà 

la necessitat de 
demanar 
documentació 
acreditativa 
addicional i/o 
realitzar una 
entrevista personal.  

 

Màsters adscrits a 
l’Escola 

 Es valorarà el reconeixement de com a 
màxim 6 ECTS per any justificat 
d’experiència professional. No es reconeixerà 
cap experiència laboral inferior a 365 dies 
cotitzats a la seguretat social. El màxim de 
crèdits a reconèixer serà l’establert en la 
legislació vigent.  

 S’aplicarà prioritàriament a les assignatures 
de Pràctiques Externes sempre que aquestes 
assignatures estiguin previstes en el pla 
d’estudis. Tot i així, el centre podrà 
considerar l’aplicació del reconeixement en 
altres assignatures. 
 
  




