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INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN 

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU 

 

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU PROFESSIONAL 

A qui s’adreça?  

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 

l’objectiu de qualificació proposat. 

 Què m’ofereix?  

 Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que 

m’ajudar{ a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg 

de diferents sessions de treball. 

 Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc 

beneficiar-me’n. 

 Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un 

cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho. 

 Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina 

mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional. 

 Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, 

trajectòria professional i al temps de què disposo. 

 Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les 

indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol 

de Formació Professional. 

 L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de 

reconeixement de l’experiència laboral. 

 Què és? 

És un servei personalitzat que ajuda a  les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional 

mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’an{lisi de les possibilitats 

de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a 

aconseguir-ho. 

 

FAMÍLIES PROFESSIONALS DEL CENTRE PLACES 

Sanitat 5 

Electricitat i Electrònica 10 

Imatge Personal 10 

 

Sol·licituds del servei d'assessorament: del 25/09 al 03/10, al web del centre. 
Publicació de les llistes d’admesos i places de reserva:  el 14/10, al web del centre. 

Presentació documentació i pagament preu públic: del 21/10 al 25/10, al C.E. Jaume Balmes 
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Preu del servei 

El servei d’assessorament el presta el centre educatiu de forma individualitzada. El cost d’aquest 

servei és de 60€. 

On puc obtenir informació?  

 Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre 

assessorament. 

 Podeu accedir a l’oferta exclusiva del nostre centre en el següent link: 

 

https://serveifp.cat/?cc=08038867 
 

1. Cal que disposi d’un correu electrònic per registrar-se. 

2. Rebr{ un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.  

3. Accedir a l’aplicació per fer la sol·licitud. 

4. Escollir centre i família. Omplir les dades personals. 

 

Presentació de la documentació 

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre, en un 

termini màxim de quatre dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de publicació de la 

llista d’admesos. 

La documentació a presentar és la següent:  

 Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida  

 Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.  

 Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.  

 Resguard de pagament del preu establert.  

 

 

  

 

 

 

www.jaumebalmes.com 

facebook.com/cejaumebalmes 

 

Centre d’Estudis Jaume Balmes 

Trav. Industrial, 157 

08907 L’Hospitalet de Llobregat 

Barcelona 

Tel. 93 336 56 54 

https://serveifp.cat/?cc=08038867
http://www.jaumebalmes.com/
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