Servei d’assessorament
i reconeixement

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu és una
assistència que presta el centre educatiu a sol.licitud de la persona interessada, de forma
personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitas i
expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les
seves variants, i que conclou ab l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Es tracta d’un requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Oferta de places d’assessorament i reconeixement al institut Illa dels Banyols:

Familia Professional

Especialitat

Numero de places
ofertades

Referents

Transport i
manteniment de
vehicles

CFGM
Electromecànica de
vehicles automòbils

2 Places

Gabriel Reguera
Miquel Llabres

Transport i
manteniment de
vehicles

CFGM
Electromecànica de
Maquinària

2 Places

Gabriel Reguera
Miquel Llabres

Electricitat i
electrònica

CFGM Instal.lacions
elèctriques i
automàtiques

2 Places

Jose Vicente Fernández
Santi Coceras
Enric Sorribes

Instal.lació i
manteniment

CFGM Instal.lacions
frigorífiques i de
climatització

2 Places

Eduard Barti
David Balmanya

Com podeu sol.licitar aquest servei?
Cal posar-se en contacte amb el centre
al 93.370.62.11 i concertar visita amb
Diego Garcia.
Horari de contacte:
Dimarts i dimecres de 10h a 13h

C/ Lo Gaiter de Llobregat, 121 El Prat de Llobregat, Barcelona 93 370 62 11 insillabanyols@xtec.cat
www.insilla.net

Fases del servei d'assessorament

Sol·licitud al servei
d'assessorament

Informació

Oferta
formativa

calendari procés del servei d'assessorament
Juny de 2018

lloc

Serveis territorials

Oferta de places per família professional

20 de juliol de 2018

lloc

web aplicatiu gestió
serveifp

Publicació a la Web del centre l'oferta de places per família
professional i cicles i el calendari

Del 12 de setembre de 2018

lloc

web dels
centres/cercador
Departament

Sol·licitud al servei al servei d'assessorament*

del

14/01/19

al

21/01/19

lloc

secretaria del centre

Lliurament de documentació

del

25/01/19

al

01/02/19

lloc

secretaria del centre

Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva

dia

07/02/19

lloc

web de cada centre

Reclamacions a la llista d'admesos

dia

11/02/19

al

lloc

secretaria del centre

Presentació document de pagament

del

18/02/19

al

22/02/19 lloc

secretaria del centre

Calendari i convocatòria de les persones interesades

dia

Comunicació prestació del servei model 01

14/02/19

28/02/19 hora

16:00 lloc

vestíbol centre

1a Fase: Presentació
2a Fase: Declaració de l'objectiu professional que desitja assolir
3a Fase: Identificació de la formació i l’experiència laboral de què disposa la persona
4a Fase: Relacionar la formació susceptible de ser reconeguda o convalidada des del cicle formatiu
5a Fase: Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona i de la formació no reconeixible del cicle formatiu
6a Fase: Elaboració per la persona assessora de l’informe d’assessorament per aconseguir l’objectiu professional desitjat
7a Fase: Lliurament de l’Informe d’assessorament a la persona usuària

Actuacions en el serservei de reconeixement de
l'experiència laboral

Sol·licitud al servei de
reconeixement

Informació

Oferta

calendari procés del servei de reconeixement
Comunicació prestació del servei model 01

Juny de 2018

lloc

Serveis territorials

Oferta de places per cicles professional

20 de juliol de 2018

lloc

web aplicatiugestió
serveifp

Publicació a la Web del centre l'oferta de places per cicles

Del 12 de setembre de 2018

lloc

web dels
centres/cercador
Departament

Sol·licitud al servei al servei de reconeixement

del

01/04/19

al

05/04/19

lloc

secretaria del centre

Lliurament de documentació

del

08/04/19

al

12/04/19

lloc

secretaria del centre

Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva

dia

24/04/19

lloc

web de cada centre

Reclamacions a la llista d'admesos

dia

29/04/19

al

lloc

secretaria del centre

Presentació document de pagament

del

06/05/19

al

10/05/19 lloc

secretaria del centre

Calendari i convocatòria de les persones interesades

dia

03/05/19

16/05/19 hora

16:00 lloc

vestíbol centre

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 resultatsdefinitius del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials
Lliurament de certificacions

