SERVEI D’ASSESSORAMENT
SOL·LICITUD DE SERVEI D’ASSESSORAMENT
Centre en que es presenta la sol·licitud:
Nom: LA SALLE MOLLERUSSA
Família Professional:
Codi

Nom

Dades personals:
Nom:

Cognoms:

DNI o document equivalent Núm.:
Adreça:

Home

Dona

Municipi:

C.P.:

Telèfon :

Telèfon mòbil :

Adreça electrònica:

Data de naixement:

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.
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.
Estic informat/da del servei i del seu preu.

(Signatura)

Data:
Documentació a presentar les persones admeses al servei d’assessorament a la
secretaria del centre el dia
Llistat de documentació que cal presentar:
La sol·licitud d’inscripció al procés d’assessorament.
Document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
Resguard de pagament del preu (resguard ingrés bancari o còpia tiquet pagament targeta)

Codi: Sol·licitud

Data del Format: 25-11-2014
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SERVEI D’ASSESSORAMENT
SOL·LICITUD DE SERVEI D’ASSESSORAMENT
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 la major edat de la persona sol·licitant.

CODIS
Codis
CFPM AG10
CFPS AGB0
CFPS CMB0
CFPS CMD0
CFPM EE10
CFPS EED0
CFPM EE30
CFPS EEB0
CFPS ICB0
CFPM IS10
CFPM TM10
CFPS TMA0
CFPM SA30

Nom de la Família
Administració i Gestió
Administració i Gestió
Comerç i Màrqueting
Comerç i Màrqueting
Electricitat i Electrònica
Electricitat i Electrònica
Electricitat i Electrònica
Electricitat i Electrònica
Informàtica i comunicacions
Imatge i so
Transport i Manteniment de Vehicles
Transport i Manteniment de Vehicles
Sanitat

Nom del cicle
Gestió Administrativa
Administració i Finances
Comerç Internacional
Màrqueting i publicitat
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Sistemes de telecomunicacions i informàtics
Instal·lacions de telecomunicacions
Automatització i robòtica industrial
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Vídeo, discjòquei i so
Electromecànica de vehicles automòbils
Automoció
Emergències sanitàries

OPCIONS DE PAGAMENT DEL PREU

- Per formalitzar la sol·licitud cal efectuar el pagament a LA CAIXA al número de
compte ES05 2100 3606 08 2500005853 l’import de 60€.
Concepte a especificar en el moment de fer l’ingrés:
“ASSESSORAMENT. NOM I COGNOMS ALUMNE”
-

O bé, pagament amb targeta a la porteria del propi centre
Lliureu al centre un resguard del pagament
Codi: Sol·licitud
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