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• FCT 

• DUAL 

• Mobilitat 

• Borsa de treball 

• Qualitat 

• Servei d’assessorament 

• Servei de reconeixement 

• Semipresencial 

• Reconeixement de la formació impartida per les 

empreses. 

 

Direcció del centre 

Coordinació servei a les 

empreses/ mesures 

• Incloure el servei d’assessorament en el NOF,normativa organització i  funcionament  

• Incloure el servei de reconeixement en el NOF 

• Nomenar el professorat amb el nº de registre de capacitació per tasques 

d’assessorament. 

• Nomenar el professorat amb el nº de registre de capacitació i del cicle per tasques de 

reconeixement. 

• Coordinar els projectes de centre, serveis a les empreses 

Coordinació servei 

d’assessorament i servei de 

reconeixement 

Sessions d’assessorament 

Juntes de reconeixement 

• Oferta a web i  a la aplicació informàtica gestio.serveifp 

• Punt d’informació i orientació al ciutadà 

• Confecció de calendari 

• Inscripció dels candidats 

• Elaboració de les juntes 

• Jornada informativa 

• Juntes de reconeixement 

• Calendari de reconeixement 

• Actes i certificats 

• Sessions i reunions d’assessorament amb els candidats. 

• Elaborar l’informe d’assessorament 

• Elaborar Dossier d’assessorament i reconeixement 

• Sessió de reconeixement amb el candidat. 

• Certificat si reconeix les unitats formatives assessorades. 

• Signar l’acta junta de reconeixement. 

Secretaria del centre 

• Elaborar les actes i certificats 

• Certificats per Unitats de competència 

• Matrícula al cicle formatiu sense ocupar plaça (amb requisits d’accés) 

• Expedient acadèmic 

• Convalidacions amb requisits d’accès. 
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notificació del 
servei 

d'assessorament a 
SSTT i oferta de 

places

publicació del 
calendari i difussió 

del servei. 

Solicituds dels 
candidats 

Procés del Servei d’assessorament 

• Document en el portal de centres 

• Oferta a web del centre 

• Oferta a la aplicació informàtica 

gestiofp 

• A la web del centre  

• A les empreses amb conveni 

• Als treballadors del sector 

• Punts d’informació del territori 

• Punt d’informació i orientació al ciutadà

Solicituds dels 
candidats 

convocatoria 
sessió informativa 

inscripció al procès  
i pagament del 

preu públic

sessions 
d'assessorament i 
presentació de la 
documentació.

Servei d’assessorament  

Punt d’informació i orientació al ciutadà 

• Informació del procés d’assessorament 

• Informació del procés de reconeixement. 

• Inscripció i pagament del preu. 

• Importància dels requisits d’accés 

• Formació al llarg de la vida 

• Quins poden ser els resultats finals. 

• Atendre els objectius i perspectives 

professionals de l’usuari.

• Elaboració dels dossiers d’assessorament

 

d'assessorament i 
presentació de la 

elaboració de 
l'informe de 

l'assessor 

• Itinerari formatiu 

• Recomanacions de l’assessor 

•  Dossier d’assessorament 

Atendre els objectius i perspectives 

professionals de l’usuari. 

Elaboració dels dossiers d’assessorament 
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notificació del 
servei de 

reconeixement a 
SSTT  i oferta 

places 

publicació del 
calendari a la web 

del centre

Solicituds dels 
candidats 

Procés del Servei de reconeixement

• Document en el portal de centres 

• Oferta a web del centre 

• Oferta a la aplicació informàtica 

gestiofp 

• Convocatòries, octubre i gener 

• A la web del centre  

• A les empreses amb conveni 

• Als treballadors del sector 

• Punts d’informació del territori 

 

• Punt d’informació i orientació al ciutadà

 

Solicituds dels 
candidats 

inscripció al procès  
i pagament del 

preu públic

convocar la sessió 
de reconeixement i 

entrevista

Publicar les 
resultats.

Servei de reconeixement 

• Informació del procés de reconeixement. 

• Inscripció i pagament del preu. 

• Data de la junta de reconeixement. 

• Publicació dels resultats

• Calendari de reclamacions

• Resultats definitius

• Tramesa de certificats de reconeixement.

Punt d’informació i orientació al ciutadà 

 

Reclamacions i 
resultats definitius

Certificats

Publicació dels resultats 

Calendari de reclamacions 

Resultats definitius 

Tramesa de certificats de reconeixement. 


