EXEMPCIONS
Períodes de peticions d'exempcions de FCT
1a Inscripció de l’1 al 11 d’octubre de 2021
2a Inscripció del 2 al 6 de maig de 2022
Preu Servei: 5€ (*)Aquests tràmits es realitzaran a la secretaria de l’escola.
La documentació es pot obtenir a la web: https://mollerussa.lasalle.cat/educacio/fct/
Exempcions possibles
25% per treballar en qualsevol tipus de feina 1 any a jornada complerta
25% per tenir un altre cicle formatiu del mateix nivell, és a dir, si fas un grau superior
tenir un altre grau superior, igual en el mitjà, o tenir si fas un grau mitjà tenir un grau
superior anterior, sempre han d'estar finalitzats.
50% per treballar en una feina relacionada amb els estudis la meitat de les hores que
indiqui el cicle formatiu.
100% per treballar en una feina relacionada amb els estudis tantes hores com indiqui el
cicle formatiu.
Documentació a aportar segons cadascuna de les exempcions
Recordeu que els podeu trobar aquí:
http://www.mollerussa.lasalle.cat/fct/
Vida laboral
https://sede.segsocial.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/201864
/!ut/p/z1/rVLLbsIwEPyVcuAYeZ2ncwy0SqEElKYhjwtyHAfcNgmQFMrf16FIlSoBqqhvXs_Oz
HoHpShGaUV3YklbUVf0Xd6T1Fxo2NSxDXjiwugBnNB7Cm3N11zVRNERAGeOAyi93D9HK
UpZ1a7bFUoanvMFq6uWVyKvmz50hT4w8ZHTnFZdRVRFvS15c3e4Y3zbikIweoSqgImpd2
xrJnKU5Dgj1NAspcCaoegWY0pmWVyxDdsqTJUWOs5O7s_YA_uq-6jTu8JwBFz4oIA3KJErB8WAFc-hQMI5qBicDUU7QTfo7CSs8utBH8c8xF-K7jYNzqFGRk9xiIdaPCN70xI4DHoE7A9Ag4thEkynWwNJvpB9fW4TMqXjdbFJHhqnLz2eL4n9Ik6RVt97QW0q3tF0pHR7FZ7pQfOpal2FJtI
PyVtwPpoo7zMjpSgj0ji93hfbL2k8/dz/d5/L0lHSkovd0RNQUZrQUVnQSEhLzROVkUvZXM!/
DOCUMENTS SEGONS EXEMPCIÓ
25% Document de petició d'exempció degudament omplerta + Vida laboral

50% Document de petició d'exempció + Vida Laboral + Contracte o 2 nómines +
Certificat d'empresa
100% Document de petició d'exempció + Vida Laboral + Contracte o 4 nómines +
Certificat d'empresa
Recordeu
Correu de la Borsa de Treball
borsa@mollerussa.lasalle.cat
Atenció horari de borsa (previ correu per acordar hora)
Dilluns de 13:00 a 13:50h
Dijous de 17:00 a 17:50h
Horaris tutors FCT consultar-ho als propis tutors
Responsable Borsa de treball, FCT i atenció empreses: Ismael Montoro
Tutors Convenis FCT:
CFGM GA i CFGS CI: Elsa Martínez i Ismael Montoro
CFGS AF: Lluis Roselló i Ismael Montoro
CFGS MP: Roser Biosca
CFGM IEA i CFGS ARI: Ismael Montoro
CFGM IT i CFGS STI: Carles Roura
CFGM VDS i DAM: Dani Prieto
CFGM TES: Olga Canales
CFGM EVA: Xavier Granollers i Ismael Montoro
CFGS AUTO: Xavier Granollers

