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Full d’instruccions del Reconeixement 
 

 
El calendari d’actuacions previst per al procés de reconeixement serà el següent: 
 

• Sol·licitud al servei   del 9 al 13 d’abril de 2018  
• Publicació llista provisional admesos 16 d’abril 
• Reclamacions a la llista de persones admeses fins el 23 d’abril. 
• Publicació llista definitiva 24 d’abril 
• Inscripció al servei 17 al 27 de abril 
• Publicació del calendari i convocatòria de persones interessades: 28/04/2018 
• Tribunals de reconeixement: De l’1 al 10 de maig. La data i hora concreta per a cada usuari del 

servei es publicarà el dia 28/04/2018 
• Publicació dels resultats provisionals del reconeixement: 14 de maig de 2018 
• Reclamacions als resultats del Reconeixement: del 15 de maig al 18 de maig 
• Publicació dels resultats definitius del reconeixement de l’experiència laboral:  28 de maig.  
• Lliurament de certificats: Durant el mes juny del 2018 

 
Documentació que s’ha de lliurar: 

• Full d’inscripció 
• Document justificatiu de la bonificació o exempció. 
• Resguard bancari del pagament. 

 
L’import del preu públic pel servei d’assessorament en la formació inicial dut a terme en els 
centres dependents del Departament d’Ensenyament, és a partir del curs acadèmic 2012-2013, de 
18 euros per UF. 

 

Bonificacions: 
• Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les 

persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports 
dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables. 

Exempcions: 
• Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial 
• Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 
33%. 
• Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 
• Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. 

 

El número de compte per fer els ingressos 
és: ES 54 0182 8328 50 02 00146873 
A l’ingrés a nom de l’institut Francesc Vidal i Barraquer, s’ha de fer constar el concepte: 
Reconeixement i els cognoms de la persona que sol·licita el servei. 
 


