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INFORMACIÓ  A  L’USUARI 

 

 
 
PRE INSCRIPCIÓ 

 
L’aspirant ha d’haver formalitzat la pre inscripció omplint el formulari on line a la web. 
 
ADMESSOS 

El Llistat d’admesos es publicarà en la web de l’Institut: www.ibadia.cat 
Mirar full de Calendari en la web. 
 
INSCRIPCIÓ 

 
Per formalitzar la inscripció el dia de la Sessió Informativa cal que l’aspirant:  

a)  Signi l’imprès d’inscripció amb les dades que ha tramés en el formulari que ha fet on line. 
b)  Lliuri el comprovant del pagament al servei i/o el document justificatiu de la bonificació o 

l’exempció  del preu públic. ( més informació en la web ). 
c)  Porti la fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.  
d)  Porti l’informe de la Vida Laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social  amb la valoració 

dels dies treballats respecte a la Família Professional escollida. 
 

PAGAMENT DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT  
 
Per ingrés bancari  
Preu públic : 60 €  

Nº compte :  ES41 0182-1781-93-02 0153 3627 Grup BBVA    

Important: En fer l’ingrés posar: SARE+ núm convocatòria - Nom i cognoms  
 
 
 
 

Fases del servei d'assessorament        

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 reconeguda del cicle formatiu 

6a Fase: Elaboració per la persona assessora de l’informe d’assessorament per aconseguir l’objectiu professional desitjat  

 

 

    

http://www.ibadia.cat/
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PROCÉS ASSESSORAMANT ETAPA INFORMATIVA / FASE 1 i 2 
 
 
 
 
 

SESSIÓ INFORMATIVA OBLIGATÒRIA EN L’INSTITUT 
Assistència obligatòria admesos:  

La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i la 
pèrdua del reemborsament del preu del servei. 

 

SESSIÓ CONJUNTA TOTS ELS ASPIRANTS  
 - Explicació general del procés  
 - Aclariment de dubtes  

SESSIÓ CONJUNTA PER FAMÍLIES PROFESSIONALS  
- Informació col·lectiva per famílies professionals  
- Trets importants dels cicles  
- Documentació a aportar **  
- Nomenament d’orientadors a cada aspirant  
- Calendari de la etapa  
- Declaració de les expectatives i interessos professionals de cada persona  
- Selecció dels cicles formatius relacionats amb la seva experiència  
- Lliurament dels Dossiers de Trajectòria Professional  

         Mirar full de Calendari en la web. 
 

DOCUMENTACIÓ: 
1.1- Per acreditar experiència laboral: 

1.1.1- Persones que treballen assalariades: 

2.1.1. Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General 
de la Seguretat Social on consti l’empresa el grup i el període de cotització 

2.1.2. Un certificat de les empreses on consti la durada del contracte, les activitats 
realitzades i la durada de les activitats. 

1.12.- Persones que treballen com autònomes: 

2.2.1. La liquidació de l'impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 
de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda, on consta la descripció, el 
tipus i el grup d’activitat. 

2.2.2.- La declaració personal de les activitats que realitza. 
2.2.3.- Certificat de la Tresoreria General  de la Seguretat Social o de la mútua 
laboral 
 

1.2- Per acreditar formació: 
1.2.1.- Certificats amb reconeixement acadèmic. 

1.2.2.- Fotocòpia/es del/s títol/s acadèmic/s, i l’original/s per a la seva verificació. 
1.3.- Certificats sense reconeixement acadèmic. 

1.3.1.- Fotocòpia/es del/s diplomes o d’altres i l’original/s per a la seva verificació, 
on hi consti el temari impartit i la durada. 
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PROCÉS ASSESSORAMANT ETAPA 2   /  FASE 3 i 4 
 

L’Usuari  exposarà les seves necessitats i expectatives, la seva situació i activitat laboral actual i la seva trajectòria 
professional i formativa. 

En relació al/s Cicle/s que ha triat, es farà l’estudi del possible reconeixement acadèmic a partir de l’experiència 
laboral i formació acreditades. 

Documentació a presentar : 

- Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.  

- Dossier de Trajectòria Professional. omplert al màxim que  la persona  pugui. 

- Evidències laborals 
Certificats d’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les 
activitats. 
Pressupostos aprovats 
Factures de treballs realitzats 
Factures de material 
Títols de formació 
Mèrits i reconeixements 
Altres 

Si l’experiència al·legada s’ha dut a terme en altres països cal presentar la documentació oficial del país corresponent, traduïda 
a la llengua catalana o castellana, mitjançant un procediment oficial        
                                            

 

PROCÉS ASSESSORAMANT ETAPA 3 / FASE 4 i 5 
Finalitzar el Dossier de Trajectòria Professional, amb totes les evidències relacionades. 
 

 
PROCÉS ASSESSORAMENT ETAPA 4  / FASE 6 
 

Lliurament de l’Informe d’Assessorament  
• Informe personalitzat fet per professorat de la família 
• Conté una diagnosi de les possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari 

formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat. 
• L’informe d’assessorament el formen 3 documents: 

DOC 1. Les recomanacions de la persona assessora. 
DOC 2. L’itinerari formatiu i professional. 
DOC 3. El dossier de la trajectòria professional 

 
NOTA: L’usuari serà convocat de comú acord per l’assessor/a La no assistència sense 

justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i la pèrdua del 
reemborsament del preu del servei. 
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Informació complementària i calendari en www.ibadia.cat 
 
 

Sessió Col·lectiva 
Entrevista 1 

Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Fase 1 
Fase 2 

Fase 3 
Fase 4 

Fase 5 
Fase 6 

Si s’escau 

 
Lliurament informe d’Assessorament 

 
L’usuari serà convocat de comú acord amb l’assessor/a, la no assistència sense justificació 
comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i i la pèrdua del reemborsament del preu del 
servei. 

 
 


