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Resolució d’exempció de la formació pràctica 
 
FETS 
 
Alumne/na: _______________________________________________________________________ 

DNI/Pass: _________________, que està matriculat/ada a l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell en el cicle 

formatiu: 

� CFM 1601 «CAI» � CFM SC10 «APD» � 1r 
� CFM IC10 «SMX» � CFM AG10 «GAD» � 2n 
� CFS ICA0 «ASIX»   � 3r 
� CFS ICB0 «DAM»     
� CFS SCB0 «EDI»     

 
ha presentat amb data ____________ sol·licitud d’exempció de la formació pràctica. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La proposta d’exempció s’adequa a allò previst a les resolucions que donen instruccions per a l’organització i 
el funcionament dels centres docents públics que imparteixen cicles formatius de formació professional 
específica i altra normativa vigent per al curs ____________. 
 
 
RESOLC 
 
Atorgar l’exempció � total / � parcial 50% / � parcial 25% de la formació pràctica en centres de treball. 

del cicle 
� CFM 1601 «CAI» � CFM SC10 «APD» � CFS ICA0 «ASIX» 
� CFM IC10 «SMX» � CFM AG10 «GAD» � CFS ICB0 «DAM» 

     � CFS SCB0 «EDI» 
 
Es retorna la documentació justificativa de l’exempció. 
 
Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs ordinari davant la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats en el termini d’un mes des de la seva notificació. 
 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d’Urgell, ____ d________________ de 20___ 

 

 
Seguiment de la resolució de l’exempció de la formac ió pràctica 
 
Anotada l’exempció � total / � parcial 50% / � parcial 25% a la documentació del procés d’avaluació 
 

 Vist i plau 

Signatura de l’administrativa signat 

 Elena Ripoll i Gassó 
Secretària 

Aquest document s’haurà d’arxivar a l’expedient de l’alumne/na 

 


