Benvolguts
A la plana web del FP Assessora i Reconeix podeu trobar a partir del 21 de
setembre del 2015 la llista provisional d’admesos al procés d’acreditació de
les competències professionals.
Abans de fer qualsevol acció recordeu:
• Per poder participar en el procés d’Assessorament cal ser major

d’edat.
• Al final de procés d’Assessoraments lliurarà un informe amb les

recomanacions del futur itinerari formatiu.
• Normalment, la idea final dels aspirants és aconseguir la convalidació

de determinats mòduls o unitats formatives d’un determinat cicle que
posteriorment cursareu. Aquesta part (Reconeixement) la farem
després del procés d’Asssessorament.
• Es necessari haver passat pel procés d’Assessorament per poder

realitzar el procés de Reconeixement.
• Per poder participar en el procés de Reconeixement es necessiten

tenir 2 anys d’experiència laboral en activitats relacionades amb els
mòduls que es volen convalidar.
• No es pot estar matriculat alhora en els mateixos mòduls d’un

cicle formatiu que es volen reconèixer mitjançant el procés de
Reconeixement.

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE, SI US PLAU, POSEU-VOS EN
CONTACTE AMB MI (vgarci2@xtec.cat).

Per poder ser acceptats finalment en el procés d’Assessorament cal que
pagueu, una vegada surti la llista d'admesos, els 60 euros de taxes (veure full
de pagament al la web) i que porteu entre el 28 de setembre i el 1 d’octubre
del 2015 a la secretaria del Comte de Rius la següent documentació:

• Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional
escollida. Aquesta fulla ja la tenim, la vau presentar en el moment de per
la inscripció al procés.
• Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la
seva verificació.
• Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic
si és el cas.
• Resguard de pagament del preu establert.

També cal que porteu la vostra vida laboral. Si no la teniu, aprofiteu per
demanar-la i tenir-la per la primera reunió inicial
A partir del 7 d’octubre del 2015 s’iniciaran les sessions d’assessorament.
Rebreu un correu i es farà pública la convocatòria de la reunió inicial a la
pàgina web del Servei d'Assessorament del Centre.
En cas que no puguin assistir a la sessió cal que ho comuniqueu 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.
Durant aquest període es realitzaran les reunions amb l'expert assignat. Les
dates de les reunions i el nombre d'elles seran fixades pels experts

