
Exempcions

Exempcions

L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè 
les pràctiques són un crèdit o mòdul essencial en la formació professio-
nal de l’alumnat, ja que preveu dos grans objectius:

• completar l’adquisició de la competència professional assolida en el 
cicle formatiu (objectiu de qualificació professional);

• facilitar la incorporació de l’alumnat al món laboral (objectiu d’inser- 
ció laboral).

En el cas que l’alumnat acrediti haver assolit aquests objectius bàsics 
de manera parcial o total mitjançant l’experiència laboral, pot demanar 
l’exempció total o parcial de les pràctiques.

No es poden sumar dues exempcions parcial.

Els ensenyaments artístics superiors es regiran per la seva normativa es-
pecifica (vegeu la pàgina 51).

Resolució

La direcció del centre és l’encarregada de resoldre l’exempció. La Di-
recció General d’FPIERE ha de resoldre les sol·licituds que no s’ajustin a  
allò que es descriu en cadascun dels supòsits d’exempció.

Documentació

La sol·licitud s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun 
dels supòsits d’exempció.

La documentació ha de ser l’original o una còpia compulsada.

Les sol·licituds de diferents alumnes es poden resoldre amb un únic do-
cument, acompanyat de les sol·licituds individuals i de la documentació 
acreditativa necessària.

Termini

Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs o dels 
cursos del cicle formatiu, abans de l’avaluació final ordinària.

Es recomana tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.
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Arxivament

El centre ha d’arxivar la resolució i la documentació acreditativa corres-
ponent a l’expedient acadèmic de l’alumne.

Exempció per experiència laboral

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle 
s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent 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.

Exempció per validació o reconeixement d’experiència laboral

Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats for-
matives (UF) almenys d’un mòdul o crèdit directament relacionat amb les 
unitats de competència del cicle formatiu, a través de:

• Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o 
en activitats socials (programa “Qualifica’t”).

• Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’ex- 
periència laboral en activitats socials, d’acord amb la Resolució ENS/ 
1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexi-
bilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Aquestes persones poden quedar totalment exemptes del crèdit o mò-
dul de formació en centres de treball.

Acreditació

S’acredita amb el certificat oficial emès per un centre docent autoritzat 
pel programa “Qualifica’t” o per un centre docent que tingui autoritzat el  
servei de “reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjan-
çant l’experiència laboral o en activitats socials”.

Exempció per voluntariat

És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial de la 
família de serveis socioculturals i a la comunitat, que certifiquin activitats 
de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu i 
que hagin estat desenvolupades en entitats que tinguin com a finalitat  
activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i ti-
pus relacionats amb el cicle formatiu.

És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial de la  
família d’activitats físiques i esportives i als ensenyaments espor-
tius, que certifiquin experiència en l’entrenament, la direcció d’equips 
esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació  
o planificació) que hagin estat desenvolupades en entitats que tinguin 
com a finalitat activitats esportives, de nivell i tipus relacionats amb el ci-
cle formatiu.

És d’aplicació al cicle formatiu de formació professional inicial d’emer-
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Exempcions parcials

Exempcions en distribucions 
conjuntes de cicles formatius

Acreditació general

gències sanitàries, que certifiqui activitats de voluntariat relacionades 
amb el perfil professional del cicle formatiu i que hagin estat desenvolu-
pades en la Creu Roja.

En tots els supòsits, s’ha d’acreditar un nombre mínim d’hores igual o 
superior a l’FCT.

La documentació acreditativa de l’experiència en tasques de voluntariat 
del perfil professional del cicle formatiu és la següent:

• Certificació de l’entitat on s’hagi prestat l’assistència en la qual cons-
tin,específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què 
s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a les mateixes.

Exempció de l’estada a l’empresa

En el cas d’exempció de l’estada a l’empresa de batxillerat, vegeu 
l’apartat “Estada a l’empresa en els batxillerats” (pàg. 49).

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 correspo-
nent 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 pro-
fessional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del ci- 
cle 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.

Exempcions del crèdit o mòdul de pràctiques en les distribucions 
conjuntes de cicles formatius

Algunes de les resolucions d’autorització de distribucions conjuntes de 
cicles formatius preveuen la reducció d’un nombre d’hores mínimes del 
mòdul professional de formació en centres de treball. Si es demanen 
exempcions en aquests casos, cal procedir de la manera següent:

1. Per atorgar l’exempció total o parcial de l’FCT de cada un dels dos 
cicles formatius que s’organitzen de forma conjunta, cal que l’alumnat 
acrediti l’experiència professional relacionada amb l’àmbit professional  
i de treball de cada un dels cicles formatius, d’acord amb allò establert  
en els supòsits d’exempció.

2. Una vegada atorgada l’exempció, el percentatge de reducció de l’FCT 
a aplicar en cada cas s’ha de calcular sobre el nombre d’hores que el 
centre tingui establertes en la resolució d’autorització.

L’alumnat ha de presentar els documents que acreditin l’experiència la-
boral, actual o prèvia en empreses o institucions, fent tasques o fun- 
cions que es corresponguin en cadascun dels supòsits d’exempció.

Queden inclosos les persones en condició de “becaris” sempre que ha-



gin estat donats d’alta en el Règim de la Seguretat Social d’acord amb  
el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre.

Relació de documents acreditatius

• Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Segu-
retat Social.

• Contractes laborals.

• Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’ex-
periència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que 
ha realitzat l’alumne.

• Fulls de salaris.

• Si es treballa per compte propi:
– Certificat d’alta d’activitat econòmica.
– Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
– Quota de règim d’autònoms.
– Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

Nota:
En els supòsits del 50% i 100%, com a mínim s’ha de presentar l’infor- 
me de vida laboral i certificat o informe de l’entitat o empresa. El o la  
responsable del centre docent pot sol·licitar altres documents abans  
susdits per tal de comprovar les competències o l’experiència corres-
ponent al treball relacionat amb els estudis professionals respectius.

Els models dels documents relatius a les diferents fases del procediment 
administratiu es poden obtenir a l’adreça d’Internet http://www.xtec.cat/
web/comunitat/cooperacio/fpct/exempcions
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