SERVEI D'ASSESSORAMENT

Sol·licitud al servei d'assessorament

INFORMACIÓ

OFERTA
FORMATIVA

calendari procés del servei d'assessorament curs 2014 - 2015
abans del 15 de juliol 2014

lloc

Serveis territorials

Oferta de places per família professional

abans del 15 de juliol 2014

lloc

web gestió serveifp

Publicació a la Web del centre l'oferta de places per família
professional i cicles i dates de sol·licitud del servei

dia

18 de juliol de 2014

web dels centres

Publicació del calendari de sol·licituds a la Web del centre i
difussió del procés

dia

5 de setembre de 2014

web dels centres

Procés d'inscripció

dia

Sol·licitud del servei d'assessorament (7 dies hàbils, com a mínim)

del

08/09/2014

al

Publicació llista provisional admesos i places de reserva

dia

19/09/2014

web de cada centre

Comunicació prestació del servei model 01

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses (3 dies
hàbils, com a mínim)

Publicació llista admesos i places de reserva (data límit 2

del 8 de setembre a l'1 d'octubre de 2014

18/09/2014 lloc

a la Secretaria del centre

dia del 22 al 24 /09/20014

dia

25/09/2014

web de cada centre

Presentació documentació i pagament preu públic (4 dies hàbils)

del

29/09/2014

al

Calendari i convocatòria de les persones interesades

dia

d'ocutbre)

a concretar

Secretaria del centre

01/10/2014 lloc

hora a concretar

lloc

al centre

a concretar

Fases del servei d'assessorament
1a Fase: Presentació
2a Fase: Declaració de l'objectiu professional que desitja assolir
3a Fase: Identificació de la formació i l’experiència laboral de què disposa la persona
4a Fase: Relacionar la formació susceptible de ser reconeguda o convalidada des del cicle formatiu
5a Fase: Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona i de la formació no reconeixible del cicle formatiu
6a Fase: Elaboració per la persona assessora de l’informe d’assessorament per aconseguir l’objectiu professional desitjat
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