
                                                                                                  
 

www.santaeulalia.cat 
santaeulalia.sar@gmail.com 
tel : 93731 40 80 
  informació ASS SAR7 

SERVEI ASSESSORAMENT 
Pel reconeixement dels aprenentatges  assolits mitjançant experiència laboral  
CURS   2019 - 20  (SAR8) : 
   
- Sol·licituds  del  02 de setembre  al 04 d’octubre   2019 
 

- TELEMÀTICAMENT  AL WEB  www.santaeulalia.cat 
- PER CORREU( amb full de sol·licitud )  santaeulalia.sar@gmail.com 
- PRESENCIAL  a secretaria del centre  ( amb full de sol·licitud)   

Setembre de  dilluns a divendres de 9 a 13h  
Octubre  de  dilluns a dijous  de 9 a 13h i de 15 a 17h -  divendres de 9 a 13h  
 

- Fulls  de sol·licitud  : 
  - A consergeria del centre  
  - Al web del centre : www.santaeulalia.cat  
 

Oferta de places: 
-  Família  Electricitat – electrònica ( 8 ) 

- GM Instal·lacions elèctriques i automàtiques EE10 
- GS Sistemes electrotècnics i automatitzats  EEA0 

 

-Família Instal·lació i manteniment (  24  ) 
    - GM Instal·lacions de producció de calor  IM20 
    - GM Instal·lacions frigorífiques i de climatització  IM30 
    - GM Manteniment electromecànic  IM10 
    - GS Manteniment instal·lacions tèrmiques i de fluids  IMA0 
    - GS Mecatrònica Industrial IMC0 
 

-Família Imatge i so (  8  ) 
     - GM Vídeo discjòquei i so  IS10 
     - GS Realització de projectes audiovisuals i espectacles  ISA0 
     - GS Il·luminació captació i tractament de imatge ISB0 
     - GS Producció audiovisual i espectacles  ISD0 
 

 Calendari  
- Publicació llista provisional admesos i places de reserva  dia 08 d’octubre  (Web)  
- Reclamacions a la llista provisional admesos  del 08 al 15 d’octubre  de 2019  
- Publicació llista definitiva  dia 16 d’octubre al Web ; www.santaeulalia.cat    
- Sessió informativa  admesos  dijous 17 d’octubre  hora 19h  lloc  Institut 
- Inscripcions i Pagament  preu públic   del 17 al 25 d’octubre   
 
Documentació a presentar amb la SOL·LICITUD  dia  17 d’octubre  a les 19h   

- Full de SOL·LICITUD al servei d’assessorament signat   
       -  Copia document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent 
Documentació a presentar amb  la INSCRIPCIÓ (del 17 al 25 d’octubre)   

- Full de INSCRIPCIÓ  al servei d’assessorament signat   
       -  Resguard de pagament del preu públic  
       -  Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat   Social 
CRITERIS D’ADMISSIÓ : 

• L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona 
sol·licitant. 

Preu públic servei assessorament : 60 €  *** 
Cal fer l’ingrés  al nombre de compte de  BBVA - CX nº IBAN :   ES88  0182  8105  1502  0179  7747 
Indicant   en el full bancari:    SAR8– NOM candidat  COGNOM candidat 
*** Nombroses monoparentals (bonificació 50%) Nombroses cat  especial / minusvàlua >33% (excepció del pagament) 


