INFORMACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves
possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir.
Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les
persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que
millor s’adaptin al seu perfil i interessos i conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona interessada de
l’informe d’assessorament personalitzat.
L’informe d’assessorament emès en el servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu
és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges
assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel
preu públic de 60,00 €
Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord
amb el número de sol·licitud que cada curs sorteja el Departament d’Ensenyament per regular l’admissió en els
ensenyaments de l’ESO.

SOL·LICITUD AL SERVEI D’ASSESSORAMENT
Centre on es presenta la sol·licitud
INSTITUT BAIX CAMP

Família Professional (marcar amb una creu) :
Sanitat
Comercial
Informàtica
Administració

Dades personals:
Nom
Cognoms:
DNI o document equivalent:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:

Accepto que les meves dades personals (nom, cognoms i document d’identitat) relacionades amb les
diferents fases del procés del servei d’assessorament és publiquin al taulell d’anuncis o a la pàgina web del
centre.
Estic informat/da del servei i del seu preu.
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

Nom:
Data:

Ha presentat la seva sol·licitud al Servei d’assessorament a la família
l’INS Baix Camp.
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