
SERVEI D’ASSESSORAMENT

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un
itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la
qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional
escollida.
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.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels
aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva
qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Import del servei
60 euros en centres públics del Departament d'Educació.

Oferta de places d’assessorament i reconeixement curs 2021-22

Família professional Nivell Nom del cicle Places

Tèxtil, confecció i pell Mitjà Confecció i moda 2

Tèxtil, confecció i pell Superior Patronatge i Confecció 2

Sol·licitud

Calendari de la convocatòria febrer. Sol.licitud del 24 de gener al 4 de febrer de 2022.
La sol·licitud s'ha d’entregar de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer
una única sol·licitud per persona.
Descarregar el document. Sol·licitud
Consultar el termini de presentació de sol·licituds al calendari. Una vegada finalitzat el període,
si queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei.
Presentar a la secretaria del centre. (horari de dilluns a divendres, de 9h a 13’30h i dimarts i
dimecres també de 16h a 17’30h).

Criteris d'admissió
L'ordre d'admissió, als centres públics del Departament, es fa d'acord amb l'edat de la persona
sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses i excloses clicar (09/02/2022)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/
https://drive.google.com/file/d/1avofr_RdU2PSO3HVphMLNLkScmeBd4ay/view?usp=sharing
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A449.pdf


Documents per presentar a la inscripció ( una vegada admesos) (09/02/2022 fins 16/02/2022)
1. Inscripció
2. Original i fotocòpia DNI
1. Documents justificatius de bonificació, si és el cas
2. Realitzar el pagament (en efectiu en el moment de presentar la documentació)

Carta de compromís de qualitat amb la prestació del servei

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A451.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EsANgDpXr_pgUwHCCQS6cPIQuwSyyNEF/view?usp=sharing

