Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Martell
Autovia de Salou s/n
43006 Tarragona
Tel. 977 55 63 38
Fax 977 55 62 11
iesperemartell@xtec.cat

CALENDARI SERVEI D’ASSESSORAMENT-RECONEIXEMENT 2016-17

DESCRIPCIÓ

DATA

OBSERVACIONS

Període admissió de
sol·licituds assessorament

Del 3 d’octubre al 17
d’octubre de 2016

Web del centre.

Publicació llista d’ admesos

19 d’octubre de 2016

Web del centre i taulell
d’anuncis.

Reclamacions

Del 19 d’octubre al 21
d’octubre de 2016

Secretaria del centre.

Sessió informativa
assessorament

25 d’octubre de 2016

Sala d’actes del centre
(19:00 hores)

Lliurament documentació i
pagament preu públic

Del 26 d’octubre al 3 de
novembre de 2016

Secretaria del centre.

Publicació llista definitiva
d’admesos

4 de novembre de 2016

Web del centre i taulell
d’anuncis

Entrega del llistat als
assessors dels sol·licitats
admesos al seu càrrec

4 de novembre de 2016

e-mail.

Els assessors han de posarse en contacte amb els
aspirants i citar-los per a
entrevistar-se

Del 7 de novembre al 10 de
novembre de 2016

Telefònicament o per e-mail.

Els assessors han
d’entrevistar-se amb els
aspirants i emplenar la
documentació pertinent
Lliurament de la
documentació per part dels
assessors.
-Informe assessorament.
-Itinerari formatiu i
professional.
-Dossier de la trajectòria
professional.
-Enquesta satisfacció
assessorament.
-Justificant del pagament
del servei.

Del 10 de novembre al 2
de desembre de 2016

A l’institut.

12 de desembre de 2016

A la secretaria del centre.
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DESCRIPCIÓ

DATA

OBSERVACIONS

Publicació places
reconeixement.

10/11/2016

Al taulell i a la pàgina web
del centre

Admissió de sol·licituds

Del 12 de desembre al 22
de desembre de 2016

A la secretaria del centre

22 de desembre de 2016

Al taulell i a la pàgina web
del centre

Del 9 de gener al 11 de
gener de 2017

A la secretaria del centre.

Del 12 de gener al 17 de
gener de 2017

A la secretaria del centre.

Publicació llistat definitiu
d’admesos al servei de
reconeixement

18 de gener de 2017

Al taulell i a la pàgina web
del centre

Lliurament als validadors
del llistat del sol·licitants
admesos al seu càrrec.

18 de gener de 2017

Programació sessions
junta de reconeixement i
citació dels aspirants.

Del 19 de gener al 23 de
gener de 2017

Avaluació per part dels
validadors.

Del 24 de gener al 1 de
febrer de 2017

Publicació resultats
definitius.

3 de febrer de 2017

Al taulell i a la pàgina web
del centre.

Reclamacions.

Del 3 de febrer al 7 de
febrer de 2017

A la secretaria del centre.

Lliurament de certificats.

8 de febrer de 2017

A la secretaria del centre.

Publicació de llistat
d’admesos al servei de
reconeixement.

Reclamacions.

Lliurament de
documentació per part del
admesos i pagament
bancari.

Telefònicament o via email.

