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SOL·LICITUD DE RENÚNCIA VOLUNTÀRIA DEL
MÒDUL PROFESSIONAL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
SOL·LICITANT
Nom i llinatges:

DNI:

Adreça de notificació:
Localitat:

Codi postal:

Província:
Telèfon:

Municipi:

País:
Fax:

Adreça electrònica:

En representació de (alumne menor d’edat): …………………………………………………...…..
DNI o CIF: ……………………………………

EXPÒS:
1. Que estic matriculat/ada en el mòdul professional de Formació en Centres de Treball al
Cicle Formatiu:
 Formació Professional Bàsica: ……………………………………………………………..
 Grau Mitjà: ……………………………………………………………..
 Grau Superior: ……………………………………………………………..

SOL·LICIT:
La renúncia voluntària del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.
 D’acord amb l’article 48* de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de
2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes
Balears
 D’acord amb el punt 8** de l’annex I de la Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 18 d’abril de 2020 per la qual s’aproven amb caràcter
extraordinari les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID-19,
per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics
superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020
*Article 48.Renúncia voluntària a la matrícula de les pràctiques formatives:
1. L’alumne que consideri adequat no posposar la realització de les pràctiques formatives en un altre moment del curs
escolar, sinó donar-se de baixa, pot sol·licitar la renúncia voluntària de la matrícula. La renúncia a la matrícula implica que
la convocatòria no s’ha de comptar a l’efecte del nombre màxim de convocatòries en què pot ser avaluat.
2. La renúncia voluntària de les pràctiques formatives s’ha de fer per escrit, i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu
amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d’avaluació que determina l’accés a les pràctiques
formatives.
3. La renúncia voluntària de la matrícula de les pràctiques formatives s’ha de fer constar en els documents d’avaluació amb
l’expressió “Renúncia”.
** 8. Renúncia o baixa en el mòdul d'FCT i/o de projecte i anul·lació de convocatòries
8.1.Els centres han d'informar l'alumnat de cicles formatius que encara no havia iniciat la realització del mòdul d'FCT, que si
algú està interessat a ajornar la realització d'aquest mòdul fins al proper curs, ha d'adreçar a la direcció del centre on està
matriculat un escrit de renúncia al mòdul d'FCT amb la indicació “emergència sanitària COVID-19”. Els centres han de
facilitar un mitjà perquè els alumnes puguin presentar aquest escrit de forma no presencial. La renúncia comporta que la
convocatòria del mòdul que no es fa efectiva no compta per al nombre màxim de convocatòries en què es pot examinar
l'alumne.

Alcúdia, ……. d …………………………….

de 20…….

[signatura]
HEU
D'ENVIAR AQUESTA SOL·LICITUD EMPLENADA I EL DOCUMENT OFICIAL D'IDENTITAT ESCANEJAT (DNI, NIE O
PASSAPORT) A L'ADREÇA iesalcudia@educaib.eu
SR. DIRECTOR DE L’IES ALCÚDIA

MD010240

