
																																																																																																																									 				
 
Benvolguts: 
Comunicar-vos que per al proper curs 2017-18, les actuacions en el serveis d’ 
ASSESSORAMENT i RECONEIXEMENT es realitzaran, inicialment, en les dates 
senyalades segons les tandes que podeu llegir en el següent punt. La documentació 
necessària per demanar els serveis estarà penjada a la web del nostre Centre 
www.insehtb.cat a partir del dia 12 de setembre.	

El servei d’ ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT (1ª Tanda): 

La SOL·LICITUD al servei d’ ASSESSORAMENT és realitzarà els dies 26 ,27,28 i 29 
de setembre a la secretaria del Centre. Una setmana més tard ( 6 d’octubre) 
publicarem les llistes de les persones admeses al servei. Hi ha tres dies per poder fer 
qualsevol reclamació a la secretaria del Centre. Dels dies 16 al 20 d’octubre, podran  
inscriure’s al servei d’ ASSESSORAMENT (la documentació i instruccions necessàries 
per fer-ho estaran penjades a la web del Centre) i a partir d’aquí els tutors es posaran 
en contacte amb els participants del procés per preparar la documentació i assessorar 
a l’alumne. El Certificat d’ ASSESSORAMENT es lliurarà no més tard del dia 19 de 
gener. Les persones que decideixin participar amb el servei de RECONEIXEMENT, 
podran fer la inscripció duran el dies , 30, 31 de gener 1 i 2 de febrer . El dia 8 de 
febrer, es reunirà el tribunal per realitzar el RECONEIXEMENT, el certificat d’aquest 
servei no es lliurarà més tard del 16 de febrer, hi ha tres dies per poder fer qualsevol 
reclamació.  

El servei d’ ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT (2ª Tanda). 

La SOL·LICITUD al servei d’ ASSESSORAMENT és realitzarà els dies, 27 ,28, 1 i  2 
de març, a la secretaria del Centre. Una setmana més tard (9 de març) publicarem les 
llistes de les persones admeses al servei. Hi ha tres dies per poder fer qualsevol 
reclamació a la secretaria del Centre. Els dies 20, 21, 22 i 23 al de març, podran  
inscriure’s al servei d’ ASSESSORAMENT (la documentació i instruccions necessàries 
per fer-ho estaran penjades a la web del Centre) i a partir d’aquí els tutors es posaran 
en contacte amb els participants del procés per preparar la documentació i assessorar 
a l’alumne. El Certificat d’ ASSESSORAMENT es lliurarà no més tard del dia 4  de 
maig. Les persones que decideixin participar amb el servei de RECONEIXEMENT, 
podran fer la inscripció duran el dies 15, 16, 17 i 18  de maig . Entre els dies 5 i 8 de 
juny, es reunirà el tribunal per realitzar el RECONEIXEMENT, el certificat d’aquest 
servei no es lliurarà més tard del 26 de juny, hi ha tres dies per poder fer qualsevol 
reclamació. 

 

 

Horaris de secretaria del Centre: 

Horari de mati (de dilluns a divendres) de 10.00h a 13.00h i en horari de tarda de 16.30 
a 18.30h (els dimarts, dimecres i dijous) 

 

 


