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1. OBJECTE 

Identificar i analitzar  les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el 

sol·liciten, proporcionar un itinerari formatiu i les recomanacions per tal d’assolir l’objectiu 

professional.  

2. ABAST 

Persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats normatives i 

de promoció professional. 

 

3. DOCUMENTACIÓ  

3.1. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

 RESOLUCIÓ ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures 

flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial. 

 Instruccions d’inici de curs. 

 Instruccions de 18 de gener de la DGFPIERE, relatives a l’organització del servei 

d’assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

l’experiència laboral o en activitats socials. 

 Projecte Educatiu de centre, concrecions curriculars, normativa de funcionament i 

sistema de gestió del centre. 

 La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) 

 

3.2. DOCUMENTACIÓ  

 Currículums cicles formatius. 

 Informe d’assessorament (Dossier trajectòria professional, itinerari formatiu  

recomanacions), 

 Dossier de assessorament i de reconeixement, si escau. 

 Calendari d’activitats. 

 Sol·licitud d’inscripció 

 Llistes d’admesos, exclosos i reserva. 

 Certificats assistència. 

 Acta de reconeixement. 

 Certificats acadèmics. 

 Carta de compromís. 

 Enquestes. 

 Queixes i/o suggeriments. 

 Documentació aspirants (DNI o document equivalent, rebut ingrés del preu, document 

d’exempció i bonificació del preu, etc.). 

 Conveni entre empresa i Departament d’Ensenyament, si escau. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació de Qualitat 

 

PR-Q-750-T-19-FP 19-des-13 4.1 Requisits generals Pàgina 5 de 7 

APROVAT Revisió 00 Procediment d’Assessorament del Procés SARE 

 

 Protocol de les sessions d’assessorament 

 

4. RESPONSABILITATS 

Director/a :  
 Designar una persona, preferentment de l’equip de direcció o coordinació ,com a 

responsable de la coordinació del servei 

 Designar a proposta del responsable de coordinació el professorat necessari per prestar 

el servei. 

 

Coordinador/a del servei  
 Programar, organitzar i coordinar el servei d’assessorament.  

 Promoure el servei i informar a les persones interessades. 

 Seguir i assegurar la qualitat del procediment del servei d’assessorament.  

 Gestionar les reclamacions. 

 Confeccionar el calendari i garantir-ne el seu compliment. 

 Gestionar les dades requerides i elaborar la memòria anual. 

 Gestionar les enquestes de satisfacció de les persones usuàries. 

 Millorar la qualitat del procediment. 

 

Persona Assessora  
 Assessorar i acompanyar la persona usuària del servei per complimentar el dossier de 

la trajectòria professional. 

 Elaborar l’informe d’assessorament, que inclou el disseny de l’ itinerari formatiu i 

professional i les recomanacions necessàries per aconseguir l’objectiu professional 

desitjat. 

 Elaborar el dossier d’assessorament i de reconeixements , necessari per a participar en 

el procés de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral 

o en activitats socials. 

 Complimentar les dades necessàries pel seguiment i assegurament de la qualitat del 

servei. 
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 

FASES ENTRADA QUÈ ES FA QUAN HO FA

Persona assessora Persona usuària

Convocatòria a persones 

usuàries

Comunicació  del calendari d'entrevistes a través de la WEB i del 

taulell d'anuncis del Centre 
Proposa el calendari d'entrevistes Segons el calendari general

1 Persona usuària Informació i lliurament de la documentació

Explica el procès, lliura el dossier 

de trajectòria professional i demana 

la documentació a la persona 

usuària

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Segons convocatòria de la persona 

assessora

En cas de no identificar els cicles 

amb els ofertats pel centre, es fa 

una derivació cap un centre on 

s'hagi fet la oferta del cicle 

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Aporta la documentació de la 

formació i de l'experiència 

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Comença l'elaboració del dossier 

d'assessorament ide 

reconeixement

Segons convocatòria de la persona 

assessora

4

Titulacions ,Certificats  de 

formació de la persona 

usuària

Currículums de la família 

professional

Protocol de les sessions 

d’assessorament

Relacionar la formació susceptible de ser convalidada o tenir 

exempció del cicle formatiu

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Finalitza l'elaboració del dossier 

d'assessorament i de 

reconeixement

Autoavaluació
Segons convocatòria de la persona 

assessora

6 Documentació aportada

Elaboració de l'tinerari formatiu i de les recomanacions per 

aconseguir l’objectiu professional 

Arxivar el dossier d'assessorament i de reconeixement a 

Secretaria

Elabora l'itinerari formatiu i les 

recomanacions

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Itinerari formatiu (IF)

Recomanacions (RE)

7
Lliurament de l'informe d'assessorament a la persona usuària

Arxivar una copia de l'informe d'assessorament a Secretaria

Segons convocatòria de la persona 

assessora

Informe 

d'assessorament

(RE+IF+DTP)

Explicar a la persona usuària les recomenacions per assolir l'objectiu 

professional, concretat l'itinerari formatiu a fer.

Dossier 

d'assessorament

2

3

La persona usuària omple l'experiència relacionada i altra formació al 

dossier de trajectòria professional, conjuntament amb la persona 

assessora , si escau.

Dossier de trajectòria 

professional (DTP)

Detecció de l'objectiu professional de la persona usuària

Juntament amb la persona usuària detecta l’objectiu, les expectatives i 

els interessos segons la trajectòria professional

5

La persona usuària omple la formació susceptible de ser convalidada o 

tenir exempció del cicle formatiu, en el dossier de trajectòria 

professional, conjuntament amb la persona assessora , si escau.

Juntament amb la persona usuària seleccionen el/s cicle/s relacionat/s 

amb la seva experiència i es confirma la continuació del procès 

d'assessorament en el centre.

Contrasta la documentació aportada per la persona usuària en relació al 

cicle
Identificació de la formació i l’experiència laboral de la persona en 

relació al cicle

Certificats laborals, 

Declaracions jurades  , 

Titulacions i certificats de 

formació de la persona 

usuària

Protocol de les sessions  

d'assessorament  i de 

reconeixement

QUE i QUI HO FA SORTIDA

Necessitats, expectatives, 

interessos professionals 

de la persona usuària

 Certificats laborals, 

Declaracions jurades  i 

certificats de formació de 

la persona usuària

Protocol de les sessions  

d'assessorament

Documentació utilitzada

Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona 

usuària i de la resta de la formació rebuda. 
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6. VOCABULARI 

D’acord amb la norma ISO 9001 

7. REGISTRES 

 Dossier d’assessorament i de reconeixement 

 Informe d’assessorament (IF+RE+DTP) 

 Itinerari formatiu i professional (IF) 

 Recomanacions (RE) 

 Dossier de la trajectòria professional (DTP) 

 Enquesta de satisfacció de l’assessorament 

 


