
Fer una “x” 
segons la teva
valoració.

Dades de l'aspirant

Dades generals de les unitats de competència

Informo

Codi QP Recomanada avaluar

QP EA_2-

191_2

QP EA_2-

191_2

QP EA_2-

191_2

QP EA_2-

191_2
UC_2-0609-11_2 M antenir xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

Informe de l'assessor/a per a la comissió d'avaluació. Reconeixement i

acreditació de les competències professionals

Nom i cognoms DNI / NIE

UC_2-0608-11_2 Posar en servei i operar xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

Que un cop s'ha estudiat la documentació per al reconeixement i acreditació de la/les competència/es i analitzades les

evidències que inicialment presenta l'aspirant, es recomana avaluar/no avaluar les UC següents:

Codi UC Nom UC

QP assessorada/-des

Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua

Aigua

Família professional

Àrea Professional

UC_2-0606-11_2 Replantejar xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

UC_2-0607-11_2 M untar xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

Energia i aigua

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No



Comentaris de l'assessor/a a la comissió d'avaluació

NOM COGNOM COGNOM                                           AAA00000AAA

He rebut

Signatura de la comissió d'avaluació

Data Data

Sobre la reunió d'assessorament individual

Observacions

Nom i cognoms de l'assessor/a Núm. de registre d'habilitació:

03/03/2017

Indicis detectats

Manca d'indicis detectats

Signatura de l'assessor/a

Indicis detectats

Manca d'indicis detectats

Sobre l'autoavaluació i diagnosi de competències clau

Sobre la documentació aportada

Citar aquells indicadors que apunten que l’aspirant té possibilitat de superar l’acreditació 
d’alguna/es UC, en base a la documentació que presenta l’aspirant

Citar aquells indicadors que apunten que l’aspirant té possibilitats de superar alguna/es de les UC, 
en base a la documentació que presenta l’aspirant.

Citar aquells indicadors que apunten que l’aspirant té possibilitats  de superar l’acreditació 
d’alguna/es UC, en base a les competències tècniques i transversals.

Citar aquells indicadors que apunten que l’aspirant té possibilitats de superar alguna/es de les UC, 
en base a les competències tècniques i transversals.

Enumerar breument aquells aspectes més significatius de les entrevistes (Sessions 1 i 2).

Altres observacions

Signatura assessor



Itinerari recomanat per a l'aspirant

He rebut

Signatura de l'aspirant

Núm. de registre d'habilitació:

Data

Nom i cognoms de l'assessor/a

Y
5
9
0
-0

2
7
/0

6
-1

3

Signatura de l'assessor/a

Data

Indicis de competència detectats

Manca d'indicis de competència detectats

Anotar recomanacions de formació. Per exemple: Cursar mòduls
formatius de Certificat de Professionalitat, etc.

Anotar punts forts, en relació a les competències de la Qualificació
Professional.

Anotar punts febles, en relació a les competències de la Qualificació
Professional.

Signatura assessor Signatura aspirant


