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L’exempció sempre s’ha de considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un crèdit o
mòdul essencial en la formació professional 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’inserció 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. Les exempcions es poden
tramitar en qualsevol moment del curs (primer o segon) encara que es recomana tramitar-les a l’ inici de
cada curs acadèmic.
PROCEDIMENT:

ALUMNE:
solicita

TUTOR/A FCT:
comprova
documents

COORDINA DOR/A
FP: proposa

DIRECTOR:
resol

ACREDITACIONS: 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.

PARCIAL
25%

PARCIAL
50%

TOTAL

TIPUS

SUPÒSIT

ACREDITACIÓ

•
L’exempció s’atorga si l’alumne o l’alumna 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 del qual se sol·licita.
•
Qualifica’t: Exempció per validació d’experiència laboral Les 
persones que tinguin reconegudes i certificades totes les
unitats formatives (UF) d’ almenys un crèdit o mòdul
directament relacionat amb les unitats de competència del
cicle formatiu, a través de la validació dels aprenentatges
assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials
a través del programa “Qualifica’t” poden quedar totalment
exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de
treball.
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.

i

Certificat de l’empresa: hauran de constar
l’horari, la data de l ’inici del contracte, i el detall
de les activitats, funcions i tasques que realitza
l’alumne a l’empresa.
Contracte laboral
Vida laboral actualitzada emesa per la TGSS
Acreditació Qualifica’t:
El certificat oficial
emès per un centre docent autoritzat pel
programa “Qualifica’t”.

Certificat de l’empresa: hauran de constar
l’horari, la data de l’inici del contracte, i el detall
de les activitats, funcions i tasques que realitza
l’alumne a l’empresa.
Contracte laboral
Vida laboral actualitzada emesa per la TGSS

Vida laboral actualitzada emesa per la TGSS

SUPÒSSITS ESPECIALS D’ACREDITACIÓ:
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).
i
En els supòsits del 50% i 100%, com a mínim s’ha de presentar l’ informe 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.

