Convocatòria d’avaluació
i acreditació de competències
professionals FSE 2020
Àmbit: Administració
Àmbit: Secretariat i atenció al client
profesional
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/fse
/

1.) QUÈ ÉS L'ACREDITAT?:
L’Institut

Montsià

participa

conjuntament

amb

altres

Instituts

del

Departament d’Educació en el programa Acredita’t: procediment per
obtenir

certificats

professionals

de

competències

professionals

que

s’han adquirit amb l’experiència laboral i vies no formals de formació.
Amb

el

oficial

procés

de

les

d’avaluació

i

competències

acreditació
adquirides

i

pots
et

obtenir

pot

servir

la

certificació

per

arribar

obtenir un títol de FP.

2.) PREINSCRIPCIÓ:
Guia de l'aspirant.

·

Sol licitud de preinscripció al procediment
d’avaluació i acreditació de les competències
professionals (per places vacants)
Termini màxim 18 de juny.

3.) COM PARTICIPO?:
Consulta aquí els requisits de participació i
documentació.
Accedeix aquí al full de presentació de la
documentació justificativa.

4.) QUINS ÀMBITS PUC
ACREDITAR A L'INS MONTSIA?:
En aquesta convocatòria som seu Acredita't de:

Administració. Consulta més info també aquí.
Secretariat i atenció al client. Més info aquí.

5.)CONSULTA INDIVIDUAL DE
RESULTATS:
Publicació de les llistes amb el resultat provisional de la
preinscripció: 26 de maig de 2020. Accés a la consulta.

Publicació de les llistes amb el resultat
preinscripció: 30 de
Consulta

definitiu de la

juny de 2020. Accés a la consulta

aquí els criteris d'ordenació de les sol·licituds.

PER MÉS INFORMACIÓ DE TOT EL QUE US OFEREIX EL PROGRAMA, CONSULTEU LA

PÀGINA HTTP://ACREDITAT.GENCAT.CAT/

HTTP://WWW.EDUCACIONYFP.GOB.ES/MC/FSE

Correus de contacte:

acreditat.administracio@iesmontsia.org
acreditat.secretaria@iesmontsia.org

a
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6.) CONSULTA RESULTATS 26 DE MAIG :
Relació provisional de preinscrits admesos i no admesos
en llista d'espera. Relació provisional de preinscrits no
admesos per manca de justificació de mèrits i requisits
AMBIT: Administració.
Relació provisional de preinscrits no admesos per manca
de justificació de mèrits i requisits AMBIT: Secretariat i
atenció al client.
Termini de reclamacions: 27 de maig a l’11 de juny.
Reclamacions (Model sol·licitud de reclamació).

7.) CONSULTA RESULTATS 30 DE JUNY:
Llistats definitius d'admesos, en llista d'espera, i exclosos de la preinscripció:
Àmbit Administració i Àmbit Secretariat i Atenció al client.
Llistats definitius d'exclosos de la preinscripció: Àmbit Administració
Llistat definitiu d'admesos Àmbit Administració que han presentat sol·licitud fora de termini.
Dossier de trajectòria professional i formativa. Avaluació i acreditació de competències
professionals
Enllaç qüestionaris autoavaluació

8.) CANDIDATS ADMESOS A LA FASE
D’ASSESSORAMENT:
Calendari de les sessions informatives : se suspèn la sessió informativa prevista
el 9 de juliol. Us

farem enviar per correu electrònic la informació referent al

procés així com les instruccions de com fer la inscripció i pagament a la fase
d'assessorament quan estigui disponible.
Llistat provisional d’inscripció Fase d'assessorament / Calendari sessions
(entrevistes) assessorament: 8 de setembre.
Reclamació del resultat provisional d'inscripció a la fase d'assessorament: del
9 al 23 de setembre.
Llistat

definiu d’inscripció Fase d’assessorament: 29 de setembre.

Sessions d’assessorament: del 9 de setembre al dia 9 d’octubre.

9.) PELS CANDIDATS ADMESOS A LA
FASE D’AVALUACIÓ:
Inscripció a la fase d’avaluació: del 9 de setembre al 9 d’octubre.
Publicació del resultat provisional d’inscripció a la fase d’avaluació:
14 d’octubre.
Publicació del calendari de les sessions d’avaluació: 14 d’octubre
Reclamacions: del 15 al 28 d’octubre.
Publicació del

resultat definitiu d’inscripció a la fase d’avaluació: 3

de novembre.

10.) PELS CANDIDATS ADMESOS A LA
FASE D’ACREDITACIÓ:
Resultat Provisional d’avaluació 18/11.
Reclamacions resultat provisional d'avaluació del 19/11 al
02/12.
Resultat definitiu d’avaluació 15/12.
Lliurament de certificats/itinerari formatiu/emplenament
enquesta satisfacció del 19/11 al 22/12.

PER MÉS INFORMACIÓ DE TOT EL QUE US OFEREIX EL PROGRAMA, CONSULTEU LA

PÀGINA HTTP://ACREDITAT.GENCAT.CAT/

HTTP://WWW.EDUCACIONYFP.GOB.ES/MC/FSE

