
 

  

Servei d'assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges 

d’estudis professionals d’arts plàstiques i disseny  

 

Calendari procés del servei d'assessorament 

Oferta formativa Comunicació de prestació del servei  1 de setembre web 

Oferta de places per família professional 12 web 

Informació Publicació a la Web del centre l'oferta de 
places per família professional i cicles i el 
calendari 

A partir del 
mes de 
setembre 

web 

Solꞏlicitud al servei 
d'assessorament 

Solꞏlicitud del servei d'assessorament Del 4 al 8 de 
febrer de 2019 

Secretaria 
de l’escola 

Publicació llista admesos i places de reserva 13-02-2019 Tauler 
anuncis 
escola 

Sessió informativa 15-02-2019 Escola 

Presentació documentació i pagament preu 
públic  

Del 18 al 22 
de febrer del 
2019 

Secretaria 
de l’escola 

Servei d'assessorament Calendari i convocatòria de les persones 
interessades 

27-02-2019 Escola 

 

  



 

  

Servei d'assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges 

d’estudis professionals d’arts plàstiques i disseny  

 

Calendari procés del servei de reconeixement 

Oferta formativa Comunicació de prestació del servei  1 de setembre web 

Oferta de places per família professional 12 web 

Informació Publicació a la Web del centre l'oferta de places 
per família professional i cicles i el calendari 

A partir del 
mes de 
setembre 

web 

Solꞏlicitud al servei de 
reconeixement 

Solꞏlicitud al servei al servei de reconeixement Del 4 al 8 de 
febrer de 2019 

Secretaria 
de l’escola 

Lliurament de documentació Del 11 al 15 
de febrer de 
2019 

Secretaria 
de l’escola 

Publicació llista provisional de admesos i places 
de reserva 

20 de febrer 
de 2019 

Tauler 
anuncis 
escola 

Reclamacions a la llista provisional de persones 
admeses 

27 de febrer Secretaria 
de l’escola 

Publicació llista admesos 1 de marc Tauler 
anuncis 
escola 

Presentació document de pagament Del 5 al 8 de 
marc 

Secretaria 
de l’escola 

Actuacions en el servei de 
reconeixement de l'experiència 
laboral 

Calendari i convocatòria de les persones 
interessades 

13-03-2019 Escola 

Fases del servei de reconeixement 

1a Fase: Anàlisi de la documentació presentada per la persona usuària per tal de 
preparar l’entrevista i determinar la documentació complementària a aportar. 

2a Fase: Anàlisi de l’informe d’assessorament elaborat en el servei 
d’assessorament, o document equivalent. 

Informació a la persona usuària de la documentació complementària a aportar, si 
escau 

3a Fase: Entrevista per contrastar i valorar l’experiència aportada per la persona 
usuària i copsar si les seves capacitats abasten, globalment, els resultats o 
capacitats establertes per a la unitat formativa o crèdit del Títol d’APD 

4a Fase: Publicació dels resultats provisionals del reconeixement de l'experiència 
laboral o en activitats socials 

5a Fase: Reclamacions als resultats 

6a Fase: Publicació dels resultats definitius del reconeixement de l'experiència 
laboral o en activitats socials 

7a Fase: Lliurament de certificacions 


