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Sol·licitud d’ajornament de les pràctiques formativ es en centres de treball

Llinatges i nom: 

DNI: 

Adreça:  

Província:  
 

EXPÒS: Que estic matriculat/da en les pràctiques formatives en centres de treball de 

l’ensenyament ___________________:

i es dóna la circumstància següent, que impedeix que pugui realitzar

període assignat, d’acord amb la normativa vigen
 

 

  Malaltia prolongada de caràcter físic
 

  Incompatibilitat amb l’horari de feina
 
 

  Obligacions 
 

  Qualsevol altra circumstància de suficient importància
 

  Altres (indicau
 

__________________________________________________________
 
 

• Documents que s’hi adjunten 
…………………….…………………………………………
…………………………………….………………………………………….……………………………
…………….………………………………………….………………………………………….…………
 

• Observacions :
 

 

Per això, 

DEMAN:  Que em sigui concedit l’ajornament de la realització de les 
 

 

________________ , ____ de __________________ de _______

(Signatura) 
 
 
 
 
 
 

SR/A DIRECTOR/A DE L’IES FRANCESC DE BORJA MOLL 

 

IES FRANCESC DE BORJA MOLL   

C/ Caracas 6,  07007 Palma   Codi: 07006238  

Fax: 971278155  e-mail: iesfrancescdeborjamoll@educacio.caib.es
  web: www.iesfbmoll.org  

 
 
 

ANNEX 2 

Sol·licitud d’ajornament de les pràctiques formativ es en centres de treball
 

Data naixement:  

Localitat: 

Telèfon: 

Que estic matriculat/da en les pràctiques formatives en centres de treball de 

ensenyament ___________________:_____________________

circumstància següent, que impedeix que pugui realitzar

període assignat, d’acord amb la normativa vigent: 

Malaltia prolongada de caràcter físic 

Incompatibilitat amb l’horari de feina 

Obligacions de tipus familiar o personal 

Qualsevol altra circumstància de suficient importància

Altres (indicau-les):  ________________________________

__________________________________________________________

Documents que s’hi adjunten (còpia acarada):: ………...........................
…………………….…………………………………………............................................................
…………………………………….………………………………………….……………………………
…………….………………………………………….………………………………………….…………

Observacions :  

Que em sigui concedit l’ajornament de la realització de les pràctiques formatives.

__________ , ____ de __________________ de _______ 

iesfrancescdeborjamoll@educacio.caib.es 

Sol·licitud d’ajornament de les pràctiques formativ es en centres de treball  (FCT) 

Que estic matriculat/da en les pràctiques formatives en centres de treball de 

_________________________________,  

circumstància següent, que impedeix que pugui realitzar-les en el 

Qualsevol altra circumstància de suficient importància 

__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

...........................………… 
............................................................. 

…………………………………….………………………………………….…………………………….
…………….………………………………………….………………………………………….………… 

pràctiques formatives. 


