
 

Generalitat de Catalunya 
Departament 
d’Ensenyament  SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ  

(TOTAL O PARCIAL) DE L’FCT 
EXE-FCT 

 

INS Les Salines 
Avda. Onze de setembre, 
34-36 
08820 El Prat de Llobregat 

PROCÉS:  

PROCEDIMENT GENERAL:  REFERÈNCIA:  

CURS: RESPONSABLE: DATA: 

 

 

Nom i cognom del Tutor/a pràctiques:  
 
 

 
 
L’alumne/a __________________________________________________________________ 
 

Sol·licita al director del centre l’exempció (1) _________________ de la formació pràctica en 
centres de treball. 
 
El qual en el curs 20____/_____  està matriculat en el cicle formatiu de Grau (2)___________ 
 
   (3) ________________________________________________________________________ 
 
 
 
Documentació justificativa de l’exempció que s’adjunta: 
 
  Informe de vida laboral   (original i fotocòpia)  
 
   Contracte laboral segellat per l’INEM (original i fotocòpia)  
 
  Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli 
l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne. (original i fotocòpia)  
 
  Altre documentació  
 
 
El Prat de Llobregat      . . . . . . . .    de . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . de  20 . . . .   
 
 
L’interessat/ada  
 
 
  
(1)  Total : 100% o parcial: (25%) o  (50%)  
(2)  Mitjá o Superior  
(3)  Denominació del cicle  
 
 

Signatura conforme del tutor/a pràctiques 
 
 
 
 
Sense la signatura  de conformitat del tutor de practiques no s’admetrà la sol·licitud d’exempció 

 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament 
d’Ensenyament  SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ  

(TOTAL O PARCIAL) DE L’FCT 
EXE-FCT 

 

INS Les Salines 
Avda. Onze de setembre, 
34-36 
08820 El Prat de Llobregat 

PROCÉS:  

PROCEDIMENT GENERAL:  REFERÈNCIA:  

CURS: RESPONSABLE: DATA: 

 
 

Exempcions parcials  
 

- L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si 
l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o 
superior al 50% de les del crèdit o mòdul de formació en centres de treball, relacionada amb 
l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.  

- L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat 
acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a 
mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se 
sol·licita l’exempció. 

 

Exempció total 
 

- L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne o 
l’alumna acredita l’experiència professional cor responent a un nombre d’hores igual o 
superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, relacionada amb 
l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. 


