Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Les Salines

TERMINI PER SOL·LICITAR EXEMPCIONS PER FCT
3er Trimestre: del 16 d’abril al 20 d’abril de 2018

Documentació a presentar davant la secretaria del centre:
- el formulari de sol·licitud signat pel tutor/a de pràctiques
- la documentació acreditativa segons tipus d’exempció

Tipus d'exempció:
A. Documentació necessària (treball per compte d'altri)
Parcial 25%
Documentació mínima:



Formulari de sol·licitud degudament signat (per l'interessat i amb el vistiplau del
tutor/a de pràctiques)
Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i
fotocòpia).

Parcial 50%
Documentació mínima:





Formulari de sol·licitud degudament signat (per l'interessat i amb el vistiplau del
tutor/a de pràctiques)
Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i
fotocòpia).
Contractes de treball (original i fotocòpies).
Certificats d'empresa (originals i fotocòpies) en el que s'acrediti que, com a mínim,
s'han fet entre un terç i la meitat de les activitats pròpies del perfil professional de
forma habitual, en la meitat de les hores o més del crèdit/mòdul d'FCT.

Documentació addicional (opcional):


Fulls de salaris (fotocòpies).

Total (100%)
Documentació mínima:



Formulari de sol·licitud degudament signat (per l'interessat i amb el vistiplau del
tutor/a de pràctiques)
Informe de vida laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (original i
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fotocòpia).
Contractes de treball (original i fotocòpies).
Certificats d'empresa (originals i fotocòpies) en el que s'acrediti que, com a mínim,
s'han fet entre un terç i la meitat de les activitats pròpies del perfil professional de
forma habitual, en les mateixes hores o més del crèdit/mòdul d'FCT.

Documentació addicional (opcional):


Fulls de salaris (fotocòpies).

En els certificats d'empresa hi han de constar el NIF de l’empresa, les hores d'experiència
laboral, l'activitat de l'empresa, les funcions i les tasques que s'han realitzat com a
treballador/a a l'empresa, indicant si han estat realitzades de forma habitual o esporàdica

B. Exempció per voluntariat
Els alumnes de cicles formatius de formació professional de la família de activitats
fisicoesportives que ha participat en activitats de de voluntariat relacionades amb el perfil
professional del cicle formatiu, desenvolupades en entitats de voluntariat sense ànim de lucre
(associació, fundació, patronat, etc.), i que hagin estat desenvolupades en entitats que tinguin
com a finalitat activitats fisicoesportives de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu,
poden demanar l'exempció total a través del tràmit dins el termini corresponent.
A l'INS Les Salines s'hi pot acollir l'alumnat dels cicles formatius TAFE i CAFEMN
En aquest cas, a més de presentar el formulari de sol·licitud d'exempció de l'FCT , ha
d'adjuntar original del certificat de l’entitat sense ànim de lucre on s’hagin prestat les accions
de voluntariat.
Tipus d'exempció

Documentació necessària (voluntariat activitats fisico esportives)

Per a l'exempció total

Documentació mínima:



Formulari de sol·licitud degudament signat per l'interessat
i amb el vistiplau del tutor/a de FCT
Certificació de l’entitat sense ànim de lucre (original) on
s’hagi prestat les accions de voluntariat, amb indicació de
l’ocupació, les tasques i funcions realitzades (indicant si
han estat habituals o esporàdiques), l’any en què s’han
realitzat i el nombre total d’hores dedicades.

Important: NIF de l’empresa, nom i cognoms i càrrec
de qui signa i signatura
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