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PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CENTRES DELS CEFIRES ESPECÍFICS

CEFIRE ESPECÍFIC

1. Participació com a 
ponents en formacions:

a.  de catàleg 

b.  dissenyades o 
codissenyades pel CEFIRE 
específic

2. Interés en visitar un centre o un
centre en ser visitat

3. Organització d'una formació
en una zona o col·lectiu amb

l'objectiu  de crear xarxa

4. Proposta de participació de centres en projectes

Comunicació a
l'assessoria del

CEFIRE territorial
de la zona

Treball coordinat
de l'assessoria
territorial de la

zona i de
l'assessoria

específica del
mateix àmbit 

Comunicació inicial a  Direcció del CEFIRE
implicat

Convocatòria dels centres o col·lectius
que formaran part de la xarxa

Comunicació a
l'assessoria específica
implicada dels centres
que formen part de la

xarxa

Comunicació del
projecte a

l'assessoria
territorial de la
zona implicada

L'assessoria
territorial

publicita el
projecte en la

zona 

Comunicació per
Moodle a les
assessories

territorials de les
zones implicades

Enviament a les direccions CEFIRE d'una invitació dirigida a les
assessories territorials implicades per participar de la formació, en cas

d'haver-ne

Les assessories
territorials

publiciten el
projecte en les

respectives  zones 

Enviament a les assessories territorials 
implicades  del llistat de centres que hi 
participen en el projecte

Petició directa
de centre al

CEFIRE
específic

Petició de
centre a través

del CEFIRE
territorial

Contacte amb
l'assessoria
territorial

implicada en
reunió

d'àmbit

Atenció de la demanda

Sol·licitud a través
de la direcció

CEFIRE territorial

Proposta de treball

Acció formativa o itinerari formatiu

Visita o visites al centre

L'assessoria territorial detecta necessitats
comunes de formació  a una zona o col·lectiu

El CEFIRE 
específic 
deriva l'acció a
l'assessoria de 
l'àmbit 
corresponent

Treball 
coordinat

Atenció pels especialistes

Sol·licitud 
a través 
de l'àmbit

Presa d'acords per 
intervindre en el centre

1 assessoria implicada + 1 assessoria implicada

0. ELABORACIÓ DE MATERIALS


