
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’anàlisi de les possibilitats de reconèixer 
acadèmicament la seva experiència labo-
ral i la determinació d’un pla de treball  per 
a aconseguir-ho. 

El servei d’assessorament el presta un 
centre educatiu de forma individualitzada, i 
té un cost determinat pel preu públic de 
60,00 € 

Què és? 

 

S’adreça a les persones adultes interes-
sades en obtenir una diagnosi de les se-
ves possibilitats formatives i de promoció 
professional i conèixer l’itinerari formatiu 
més adequat per aconseguir l’objectiu de 
qualificació proposat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carrer Tulipa s/n 
08450 Llinars del Vallès 

Telèfon 938412866 
E-mail: Institutgiola@xtec.cat 

http://agora.xtec.cat/iesgiola/intranet/ 
 
 
 

SERVEI  
D’ASSESSORAMENT 
en l’FP del Sistema 

Educatiu  

 
A qui s’adreça? 

Assoleix el 

teu  

objectiu  

professional 

Institut Giola 



On puc 

sol�licitar el 

servei? 

On puc obtenir més 

informació? 
• Disposar de forma individual d’un as-

sessor especialista en una família pro-
fessional que m’ajudarà 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 aca-
dèmic i en quina mesura em poden 
ajudar a assolir un títol de Formació 
Professional. 

 

La sol�licitud del servei d’assessorament es 
realitza als centres autoritzats, tant de forma 
presencial com telemàtica a través de les se-
ves respectives pàgines web. 

A la web del Departament d’Ensenyament: 

http://www20.gencat.cat/ensenyament 

 

A qualsevol centre educatiu que ofereixi els 
serveis d’assessorament i reconeixement de 
l’experiència laboral 

 

A les webs: 

www.xarxaorientacio.cat 

http://agora.xtec.cat/iesgiola/intranet/ 

Què m’ofereix? • 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 Professio-
nal. 

 

 

 

L’informe d’assessorament obtingut és un re-
quisit per  presentar-se al servei de reconei-
xement de l’experiència laboral. 


