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

IES FRANCESC DE BORJA MOLL

C/ Caracas 6,  07007 Palma

TF: 971 27 81 50 -  Fax: 971278155

NIF: S0718140G  

  

Sol·licitud d e renúncia al 

Llinatges i nom: 

DNI: 

Adreça:  

Província:  
 

EXPÒS:   
1. Que estic matriculat/ada en el Cicle Formatiu: _______________________

_______________________
 

2. Que, pel motiu que seguidament assenyal
 

 

  Malaltia prolongada de caràcter físic
 

  Incompatibilitat amb l’horari de feina
 

  Obligacions 
normal a la formació
 

  Qualsevol altra circumstància que impossibiliti 
d’FCT, sempre que 
en compte. 
 

  Vol sol·licitar l’exempció del mòdul d’FCT, però encara no posseeix un any 
d’experiència laboral
 

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

Per això, 
 

DEMAN:  Sigui acceptada la RENÚNCIA
on estic matriculat/ada. 
 

________________ , ____ 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  

 
 
 

e renúncia al mòdul de formació en centres de treball
 

Data naixement:  

Localitat: 

Telèfon: 

Que estic matriculat/ada en el Cicle Formatiu: _______________________

________________________________________  de grau ___________

Que, pel motiu que seguidament assenyal: 

Malaltia prolongada de caràcter físic 

Incompatibilitat amb l’horari de feina 

Obligacions de tipus familiar o personal que impedeixen una dedicació 
normal a la formació 

Qualsevol altra circumstància que impossibiliti l’alumnat per fer el mòdul 
d’FCT, sempre que sigui considerada de suficient importància per ser tinguda 

Vol sol·licitar l’exempció del mòdul d’FCT, però encara no posseeix un any 
laboral 

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

…………….………………………………………….……………

RENÚNCIA de fer el mòdul d’FCT corresponent al cicle formatiu 

__________ , ____ de __________________ de _______ 

iesfrancescdeborjamoll@educacio.caib.es 

en centres de treball  (FCT) 

Que estic matriculat/ada en el Cicle Formatiu: _______________________ 

de grau ___________ . 

que impedeixen una dedicació 

l’alumnat per fer el mòdul 
sigui considerada de suficient importància per ser tinguda 

Vol sol·licitar l’exempció del mòdul d’FCT, però encara no posseeix un any 

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

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

òdul d’FCT corresponent al cicle formatiu 


