
Requisits de participació en el procediment

L'aspirant NO compleix, o no acredita, els següents requisits per a participar en el procediment:

Requisit de nacionalitat, ciutadania comunitària o autorització de residència

Requisit d'edat

Requisit d'experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals a acreditar

Detall concret dels requisits que manquen o que no s'acrediten suficientment

L'aspirant SI compleix tots els requisits per participar en el procediment (després d'haver acreditat les mancances

indicades anteriorment)

Full de ruta individual. Reconeixement i acreditació de les competències

professionals
Nom i cognoms del candidat/a

Nom i cognoms de l'assessor/a

DNI / NIE

Joan Parte Fernández

L'aspirant SI compleix tots els requisits per a participar en el procediment

Presentació del Portafolis de competències

El portafolis NO ha estat presentat previament en una entitat d'informació/orientació

El portafolis SI ha estat presentat previament en una entitat d'informació/orientació

Detall de l'entitat d'informació/orientació

Revisió del Portafolis de competències

Cal elaborar-lo

El portafolis és correcte

Cal modif icar el portafolis d'acord amb les següents indicacions:

Correccions:

Noves aportacions:

Y
5
9
0
-0

2
2
/0

6
-1

3

Termini de presentació de les correccions o noves aportacions

El portafolis és correcte (les correccions o noves aportacions han estat presentades )

Senyalar amb una “x” l’estat de correcció del 
Portafoli. Si és correcte, passar a la pàgina següent

Enumerar els aspectes a corregir, en el cas 
de que el Portafoli no sigui del tot correcte.

Enumerar els elements que cal aportar per 
tal que el Portafoli sigui correcte.

Indicar la data de la Sessió 2, en el cas de que calgui
modificar certs aspectes del Portafoli

-Tindreu dues còpies disponibles. Entregar una còpia l’aspirant, només, si aquest té 
documentació pendent d’entrega.
-Tenir en compte que aquest document, requereix la signatura de l’aspirant.



Hora

NA

Hora

Reunió del grup

Data Lloc

NA NA

Documents que cal presentar després de la reunió de grup

NA

Termini de presentació dels documents

NA

Els documents han estat presentats i són correctes

Reunió individual

Data Lloc

24/02/2017 Centre de treball de l'aspirant

Entrevista professional d'assessorament

Altres documents que cal presentar després de l'entrevista individual

Laborals

Formatius

Evidencials (altres)

Y
5
9
0
-0

2
2
/0

6
-1

3

Termini de presentació dels documents

DD/MM/AAAA
 

Els documents han estat presentats i són correctes

Enumerar, breument, l’esquema de continguts de 
l’entrevista d’assessorament.

Si l’aspirant no entrega la documentació requerida 
(experiencia professional), cal especificar què li 
manca aportar, per exemple:
-Contractes laborals
-Informe de vida laboral, etc.

Si l’aspirant no entrega la documentació requerida 
(bagatge formatiu), cal especificar què li manca aportar. 
Per exemple:
-Diploma de formació que ha cursat fora de l’empresa, 
etc.

Si l’aspirant no entrega la documentació requerida 
(altres), per exemple:
-Qüestionari d’autoavaluació.
-Fotoòpia del DNI, NIE o Passaport



Hora

16 h

1 2 3 4

Núm. de registre d'habilitació:

Data

Autoavaluació i autodiagnosi

Data Lloc

24/02/17 Centre de treball de l'aspirant

Codi UC Autoavaluació i autodiagnosi
Valoració (1)

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.

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

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

(1). M arqueu l'opció corresponent: 

1. No ho sap fer / 2. Ho pot fer amb ajuda / 3. Ho pot fer sense ajuda / 4. Ho pot fer so l i, fins i to t, ensenyar-ho a una altra persona

Aportació de nova documentació (si escau)

Detalleu-la

Y
5
9
0
-0

2
2
/0

6
-1

3

Termini de presentació dels documents

03/03/17

Els documents han estat presentats i són correctes

Signatura de l'assessor/a Signatura de l'aspirant

DD/MM/AAAA                                                                                                      DD/MM/AAAA

ICQP00000-OAA

Data

Senyalar, amb una 
“x”, la mitjana
(aproximada) de 
resultats extrets al 
Qüestionari
d’Autoavaluació.

Llistar el detall de documentació que cal que 
l’aspirant aporti a la propera sessió d’Assessorament, 
per exemple:

-Contractes laborals
-Fotòpia DNI
-Informe de Vida Laboral
-Qüestionaris d’Autoavaluació, etc.

Signatura Assessor
Signatura Aspirant


