SERVEI
ASSESSORAMENT
CONVOCATÒRIA PLACES VACANTS CURS 20-21 (SAR9)
Tens experiència laboral però cap certificat que ho acrediti ?
Si tens coneixements i capacitats adquirits al llarg de la teva vida laboral que et permeten
exercir un lloc de treball pots aconseguir un reconeixement de la teva experiència laboral.
Que s'ha de fer per a participar ?
Inscriure't quan surti la convocatòria entre setembre i octubre o en qualsevol moment si hi
han places vacants
Com es desenvolupa el procés ?. Durant el procés d'assessorament, que es
desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la
documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral. Com a
resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari
amb les recomanacions per dur-lo a terme I LES POSSIBLES CONVALIDACIONS , ès un
requisit previ per poder fer el RECONEIXEMENT

OFERTA DE PLACES VACANTS
- Família Administració i gestió ( 2)
- GM Gestió administrativa AG10
- GS Administració i finances AGB0

- Família Electricitat – electrònica ( 6 )
- GS Sistemes electrotècnics i automatitzats EEA0
-Família Instal·lació i manteniment ( 12 )
- GM Instal·lacions de producció de calor + piscines 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 ( 4 )
- GM Vídeo discjòquei i so IS10 (2)
- GS Realització de projectes audiovisuals i espectacles ISA0
- GS Il·luminació captació i tractament de imatge ISB0
- GS Producció audiovisual i espectacles ISD0
CRITERIS D’ADMISSIÓ :
• L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la
persona sol·licitant.
En cas de vacant el centre podrà ampliar el termini de fins a exhaurir les places

