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ASSESSORAMENT
DESCRIPCIÓ

DATA - PERIODE

OBSERVACIONS

Període
admissió
de 01/02/23 – 10/02/23
sol·licituds assessorament

Secretaria del centre

Publicació de la llista 13/02/23
provisional de les persones
admeses

Web del centre i taulell
d’anuncis

Reclamacions

Secretaria del centre

14/02/2023 -17/02/2023

Publicació de la llista 21/02/2023
definitiva de les persones
admeses

Web del centre i taulell
d’anuncis

Reunió
assessorament

Sala d’actes del centre si
s’escau

informativa 01/03/2023

Inscripció,
pagament
presentació
de
documentació

i 02/03/2023 – 15/03/23
la

Secretaria del centre

Publicació de la llista 17/03/2023
definitiva un cop realitzat el
pagament

Web del centre i taulell
d’anuncis

Període de sessions del Servei 20/03/2023- 28/04/2023
d’Assessorament*

A l’ institut

*Normalment aquest període consta de tres sessions d’Assessorament per a totes les persones
aspirants que vulguin completar tot el procés. Serà cada professor/a assessor/a qui enviarà un email
o trucarà a cada aspirant per a concretar l’horari d’aquestes sessions.
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RECONEIXEMENT
DESCRIPCIÓ

DATA

Sol·licitud al Servei
Reconeixement
Publicació
provisional
admeses

de
de

de 02/05/2023 – 12/05/23

Secretaria del centre

la llista 15/05/2023
persones

Reclamacions
Publicació
definitiva
admeses

OBSERVACIONS

Al taulell i a la pàgina web del
centre

16/05/2023 -19/05/2023
de
de

A la secretaria del centre.

la llista 22/05/2023
persones

Inscripció,
pagament
presentació
de
documentació

Al taulell i a la pàgina web del
centre

i 23/05/2026 – 25/05/2023
la

A la secretaria del centre.

Publicació de la llista 26/05/2023
definitiva un cop realitzat el
pagament

Al taulell i a la pàgina web del
centre

Període de sessions de les 29/05/2023 -09/06/2023
Juntes de Reconeixement*

A l’Institut

*El/la president/a de cada Junta de Reconeixement citarà a cada aspirant indicant-li el dia i l’hora en
la qual tindrà lloc cada sessió de junta.
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