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convocatòria AAC20-21 

ACREDITAT AMBIT ADMINISTRACIO i FINANCES  

ASPIRANTS ADMESOS DEFINITIVAMENT A LA FASE 
D'ASSESSORAMENT 

  DNI COGNOM-1 COGNOM-2 NOM 

01 ******75H A****** M****** Marta 

02 ******74E B****** G****** Joaquim 

03 ******67F D****** E****** Laura 

04 ******39Z F****** G****** Manuela 

05 ******62Y F****** P****** Lorena 

06 ******54N G****** F****** Marta 

07 ******26P G****** I****** Aida 

08 ******54A H****** B****** Mireia Diana 

09 ******82A L****** K****** Tetiana 

10 ******52S M****** R****** Clara 

11 ******14J M****** A****** Rut 

12 ******38F M****** G****** Cristina 

13 ******16H M****** M****** Mireia 

14 ******40Z P****** M****** Sílvia 

15 ******78N R****** A****** Josep 

16 ******53L R****** P****** Cristina 

17 ******34R S****** O****** Beatriz 

18 ******02Z S****** T****** Lidia 

          

  
ASPIRANTS NO ADMESOS DEFINITIVAMENT A LA FASE 

D'ASSESSORAMENT 

  DNI COGNOM-1 COGNOM-2 NOM 

01 ******32H M****** T****** Francisca 

 
  

mailto:iesramblaprim@xtec.ca


 

 

Cristóbal de Moura, 223. 

08019 Barcelona 

Tel. 93 3079960 · Fax 93 266 27 02 

E-mail: iesramblaprim@xtec.ca 

Página 2 de 3 

 
 

NOTA: 
 
Com a conseqüència de que tots els aspirants s’han inscrit a la fase d’avaluació, (a excepció 
d’un cas justificat), s’ha procedit avançar la data de publicació de la llista definitiva 
d’admesos a la fase d’avaluació, per poder tenir més marge de temps per realitzar les 
sessions d’assessorament. 
 
Al llarg dels dies 23 al 26 de febrer, un assessor de la comissió avaluadora es posarà en 
contacte telefònic amb el candidat matriculat a la fase d’assessorament, per dur a terme les 
02 reunions TELEMATIQUES. 
 
Un cop realitzades aquestes reunions, l’assessor podrà emetre la seva recomanació, segons 
els indicis de les evidencies de competència que l’aspirant pugui acreditar durant les 
sessions d’assessorament, per cada Unitat de Competència (UC), que vulgui avaluar-se. 
 
Els aspirants, amb aquesta recomanació, podran inscriure’ns a la fase d’avaluació, en 
aquelles UC que creguin oportunes (podran ser les recomanades, i també, les que l’aspirant 
cregui oportunes). 
 
A part de la Qualificació Professional, també hi ha UC que poden convalidar Mòduls 
corresponen al CFGS d’Administració i Finances 
http://acreditat.gencat.cat/web/.content/acreditat/convalidacio-exempcio-
moduls/Administracio-i-finances.pdf 
 
El membre de la Comissió Avaladora que haguí participat en l’assessorament d’un aspirant, 
no participarà a la fase d’avaluació d’aquest aspirant. 
 
El preu de l’avaluació de cada UC, es l’indicat a la pag. 12 del dossier “Informació per 
l’aspirant”. 
 
Si us cal fer qualsevol consulta, heu de fer servir el correu electrònic 

comissioavaluadora@gmail.com 
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Recordeu que teniu que lliurar-li al vostre assessor, com a màxim, a la primera reunió, els 
documents que apareixen a la pag. 12 del dossier “Informació per l’aspirant”: 

 Dossier de trajectòria professional I formativa. 

http://acreditat.gencat.cat/ca/documentacio-aspirant 

 

 Els qüestionaris d’autoavaluació, per cada UC que us voleu acreditat. 

Heu de tenir present que, en aquesta convocatòria, només s’avaluen les UC que son 
indicades a les pag. 03 i 04 del dossier “Informació per l’aspirant” i al DOGC 8178 del 
16/07/2020 referent a aquesta convocatòria: 
http://acreditat.gencat.cat/ca/convocatories/aacp-202007/normativa/ 

 
Tutorial per omplir el qüestionari d'autoavaluació 

https://www.youtube.com/watch?v=KCB-zd3fHF8&feature=youtu.be 

 
Enllaç qüestionaris autoavaluació (cliqueu al marge superior esquerre) 

http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/autoaval_form/ 

 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2021. 
 
Comissió Avaluadora  
Àmbit Administració i Finances 
Joaquim Beltran 
President de la CA 
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