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

Roger Mas
Dionís Ramírez

Transport i
manteniment de
vehicles

CFGM
Electromecànica de
Maquinària

2 Places

Roger Mas
Dionís Ramírez

Electricitat i
electrònica

CFGM Instal.lacions
elèctriques i
automàtiques

2 Places

Jordi Lliberato
Juan Cañette

Instal.lació i
manteniment

CFGM Instal.lacions
frigorífiques i de
climatització

2 Places

Marcos Lara
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 García o al
correu; assessorament.reconeixement@insilla.net
Horari de contacte:
Dimarts de 10h a 13h
Dimecres de 15h a 17h
C/ Lo Gaiter de Llobregat, 121 El Prat de Llobregat, Barcelona 93 370 62 11 insillabanyols@xtec.cat
www.insilla.net

R/N: Y0348/Y0590

Segell de registre d’entrada
INS ILLA DELS BANYOLS

Calendari del procés del servei d’assessorament
Oferta formativa
Data de comunicació de prestació del servei

Lloc

Serveis Territorials
Data d’oferta de places per família professional

Lloc

Web/centre/aplicació_gestio_serveifp

Informació
Publicació al web del centre l’oferta de places per família professional i cicles, i el calendari
Data publicació SETEMBRE 2022

Lloc

Web dels centre

Sol·licitud al servei d’assessorament
Data de sol·licitud del servei

Lloc

Secretaria del centre
Data publicació provisional d’admesos i places de reserva

Lloc

Web de cada centre
Data reclamacions a la llista d’admesos

Lloc

Secretaria del centre
Data publicació de la llista definitiva d’admesos, de les instruccions i calendari de pagament i de l’inici de les sessions d’assessorament
Inscripció al servei d’assessorament i presentació de la documentació de pagament

Fases del servei d’assessorament
Calendari i convocatòria dels participants:
Data 17 GENER 2022

Hora 18:00

Lloc VESTÍBUL DE L’INSTITUT

1a fase: Presentació
2a fase: Declaració de l’objectiu professional que es vol assolir.
3a fase: Identificació de la formació i l’experiència laboral de què disposa l’usuari/ària.
4a fase: Relació de 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 recognoscible del cicle formatiu.
6a fase: Elaboració per part de l’assessor/a de l’informe d’assessorament per aconseguir l’objectiu professional desitjat.

A448-V01-17

7a fase: Lliurament de l’informe d’assessorament a l’usuari/ària.
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Segell de registre d’entrada

INS ILLA DELS BANYOLS

Calendari del procés del servei de reconeixement
Oferta
Data de comunicació de prestació del servei

Lloc

Serveis Territorials
Data d’oferta de places per cicle professional

Lloc

Web/centre/aplicació_gestio_serveifp
Informació
Publicació al web del centre l’oferta de places per cicles
Data publicació

SETEMBRE 2022

Lloc

Web del centre
Sol·licitud al servei de reconeixement
Data de sol·licitud del servei

1

Lloc

Secretaria del centre
Data publicació provisional d’admesos i places de reserva

Lloc

Web de cada centre
Data reclamacions a la llista de persones admeses

Lloc

Secretaria del centre
Data publicació de la llista definitiva d’admesos, de les instruccions, calendari de pagament i de l’inici de les sessions de reconeixement
Inscripció al servei de reconeixement acadèmic i presentació de la documentació de pagament

2

Documentació
1. Per sol·licitar el servei:
- Sol·licitud al servei de reconeixement
- Fotocòpia DNI o equivalent
- Informe d'assessorament
2. Per inscriure’s al servei:
- Full d'inscripció + resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció o bonificació de pagament
Si es disposa de certificats d’unitats de competència acreditades:
- Certificat de professionalitat expedit d’acord amb el catàleg de qualificacions professionals, eximent del pagament

Actuacions
- Calendari i convocatòria dels usuaris del servei
Dia: 25 d’Abril 2022
Hora: 18:00

Lloc: VESTÍBUL DE L’INSTITUT

- Anàlisi de la documentació que ha presentat l’usuari/ària per preparar l’entrevista i determinar la documentació
complementària que ha d’aportar.
- Anàlisi de l’informe d’assessorament elaborat en el servei d’assessorament, o document equivalent.
- Informació a l’usuari/ària de la documentació complementària que ha aportar, si escau.
- Entrevista per contrastar i valorar l’experiència aportada per l’usuari/ària i copsar si les seves capacitats abasten, globalment,
els resultats o capacitats que s’estableixen 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 resultats definitius del reconeixement de l'experiència laboral o en activitats socials.
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- Lliurament de certificats.

