
                                                    
 

Convocatòria setembre 2021 - febrer 2022 

SERVEI d’ASSESSORAMENT 

Sol·licitud Servei d’Assessorament 
del 20 al 28 de setembre (tots dos inclosos) 
 

● Full de sol·licitud: a la web del centre o trucant al 972 300323 per recollir-lo al centre. 
 

● Presentació de la sol·licitud: Enviant la sol·licitud per correu electrònic a 
arfp@insbaixemporda.cat o a la secretaria del centre ( horari 9 a 13 h amb cita prèvia) 

Publicació de llista provisional d’admesos al Servei d’Assessorament 
30 de setembre 
 

● Web http://insbaixemporda.cat  dins l’apartat Assessorament i Reconeixement. 

Reclamacions a la llista provisional de persones admeses 
1, 3 i 5 d’octubre  
 

● Full de reclamació: a la web del centre o trucant al 972 300323 per recollir-lo al centre. 
 

● Presentació de la reclamació: Enviant l’imprès de reclamació per correu electrònic a 
arfp@insbaixemporda.cat o a la secretaria del centre ( horari 9 a 13 h amb cita prèvia) 

Publicació llista definitiva de persones admeses 
7 d’octubre 
 

● Web http://insbaixemporda.cat  dins l’apartat Assessorament i Reconeixement. 

Reunió informativa per a totes les persones admeses 
dia: 13 d’octubre 
hora: 18:00           Lloc: Institut Baix Empordà 
 

Notes a tenir en compte:  
● Les persones aspirants al Servei d’Assessorament que no assisteixin a aquesta reunió, 

sense justificació, quedaran fora d’aquest procés fins a la propera convocatòria. 
● Caldrà confirmar l’assistència enviant un mail a arfp@insbaixemporda.cat 

Inscripció, pagament i presentació documentació 
del 14 al 20 d’octubre (tots dos inclosos) 
 

● Full d’inscripció: a la web del centre o trucant al 972 300323 per recollir-lo al centre. 
● Full de pagament i bonificació/exempció de pagament a la web: 

http://insbaixemporda.cat o bé a la secretaria del centre. 
 

● Presentació del full d’inscripció, comprovant de pagament i documentació per mail a 
arfp@insbaixemporda.cat o a la secretaria del centre ( horari 9 a 13 h amb cita prèvia) 

Publicació llista definitiva de persones admeses un cop fet el pagament 
22 d’octubre 
 

● Web http://insbaixemporda.cat  dins l’apartat Assessorament i Reconeixement. 

Període Sessions d’Assessorament 
del 25 d’octubre al 29 de novembre 
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