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Descripció del servei d’assessorament 
 
Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma  
personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i  
expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb  
les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe  
d’assessorament.  
 
És un requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges  
assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.  
 
 
Preu del servei  
 
• 60 € (seixanta euros).  
 

• Bonificació del 50% del preu públic de 60,00 € (import a pagar 30,00 €) per :  
- Família nombrosa de categoria general i les persones membres de  

famílies monoparentals (s’acreditarà documentalment amb el títol de  
família nombrosa).  

 
• Exempció del pagament del peu públic per:  

- Família nombrosa de categoria especial (s’acreditarà documentalment  
amb el títol de família nombrosa especial).  

- Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un  
grau igual o superior al 33 % (s’acreditarà amb el certificat de  
minusvalidesa).  

- Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat (s’acreditarà  
amb un certificat de l’Administració).  

- Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles  
(s’acreditarà amb un certificat de l’Administració).  

- Les persones membres d’unitats familiars que percebin la Renda  
mínima d’inserció (s’acreditarà amb un certificat de l’Administració).  

- Les persones víctimes de violència de gènere (s’acreditarà amb  
documentació legal). 
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Oferta de places per família i cicle  
 

Família professional  Cicle  Codi  Places  

Administració i gestió 
CFGM Gestió administrativa AG10 5 
CFGS Administració i finances AGB0 5 

Comerç i màrqueting 

CFGM Activitats comercials CM10 5 
CFGM Activitats comercials en l’àmbit 
logístic CM12 5 

CFGS Gestió de vendes i espais comercials CMA0 5 
CFGS Comerç internacional  5 
CFGS Transport i logística  5 

Electricitat i electrònica 

CFGM d’Instal·lacions de telecomunicacions EE30 5 
CFGM d’Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques EE10 5 

CFGS d’Automatització i robòtica EEB0 5 
Instal·lació i manteniment CFGM de Manteniment electromecànic IM10 5 
Fabricació mecànica CFGM Mecanització FM20 5 

Química CFGS Laboratori d’anàlisi i control de 
qualitat. QUD0 5 

Sanitat 
CFGM Tècnic en emergències sanitàries SA30 5 
CFGM Cures auxiliars d’infermeria 1601 3 

Transport CFGM Conducció de vehicles de transport 
per carretera. TM50 5 

 
 
Criteris d’admissió  
 
• L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major  
edat de la persona sol·licitant.  
  
 
Calendari  
 
• Període d’admissió de sol·licituds:  del 16 al 23 de setembre de 2019, a  
les oficines del centre. Els participants interessats hauran de sol·licitar el servei  
al centre, escollint la família professional de la qual es vol rebre assessorament, 
presencialment.  
 
Caldrà portar: 

- Full de sol·licitud  
- Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyada de l’original per a la seva 
verificació.  

 
• Publicació de la llista provisional de persones adm eses i places de reserva:  25 
de setembre de 2019, al taulell i la pàgina WEB del centre. Persones que estan en 
reserva: si el nombre de sol·licituds del servei supera l’oferta de places del centre, 
s’informarà les persones que estan en reserva, les quals properament s’aniran 
admetent en el procés.  
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• Reclamacions a la llista provisional de persones ad meses:  del 26 de setembre al 
30 de setembre de 2019, a les oficines del centre. 
 
• Publicació de les llista definitiva de persones adm eses i places de reserva:  2 
d’octubre de 2019 (al taulell i la pàgina WEB del centre). Persones que estan en 
reserva: si el nombre de sol·licituds del servei supera l’oferta de places del centre, 
s’informarà les persones que estan en reserva, les quals properament s’aniran 
admetent en el procés.  
 
• Presentació de la documentació i pagament del preu públic:  del 2 al 9 d’octubre 
de 2019.  
 

- Full d’inscripció al servei d’Assessorament.  
- Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és  
  el cas.  
- Resguard de pagament del preu establert (1).  

   
(1) Pagament del servei:  

 
S’ha d’emplenar el document “Instruccions bancàries” i seguir les 
instruccions indicades.  

 
Atenció!  La manca de pagament del preu del servei en el termini 
establert, comporta l’exclusió del servei.  

 
 
Data d’inici de les sessions d’assessorament  
 
Dia 15 d’octubre de 2019, a les 19:30 hores.  
 
Atenció!  
 
En cas que no es pugui assistir a la sessió cal comunicar-ho amb antelació.  
 
La no assistència, sense justificació, comportarà la pèrdua dels drets a rebre  
l’assessorament i la pèrdua del reemborsament del preu del servei. 
 
 
 
 
 
 


