
 

 

 

 
Sol·licitud de renúncia al mòdul de formació en centres de treball 

 

 
EXPÒS:  
 
Que estic matriculat/da en el mòdul de formació en centres de treball del cicle  
formatiu ___________________________________________________________________________________ 
 i estic interessat/da a demanar la renúncia a aquest mòdul, d’acord amb el que es 
preveu al punt 12 de les Instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en 
Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears               

que durant el curs 2020-2021 imparteixen cicles formatius de formació          
professional bàsica, cicles de grau mitjà o de grau superior de formació            
professional del sistema educatiu de la Resolució del director general de Formació            
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 12 de gener de 2021 per la qual              
es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de              
Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el               
curs 2020-2021 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de          
grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu. 
 
El motiu de la renúncia és «emergència sanitària COVID-19». 
 
La renúncia comporta que la convocatòria del mòdul que no es fa efectiva no              
compta per al nombre màxim de convocatòries en què es pot examinar l'alumne.             
La renúncia es pot presentar fins a vint-i-un dies abans de la sessió d'avaluació que               
determina l'accés al mòdul d'FCT. La renúncia no garanteix que el curs vinent             
l'alumne pugui realitzar el mòdul d'FCT en les condicions generals previstes           
en l'Ordre d'FCT. 
 
Per això, 
 
DEMAN: Que em sigui concedida la renúncia al mòdul de formació en           
centres de treball. 
 
 
________________  ,  ____ de __________________ de _______ 
 
(Signatura) 
 
 
 
 
 
 
SR. DIRECTORA DEL CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL 

www.cifpfbmoll.eu 

C/ Caracas, 6 - 07007 – PALMA 
Tel. 971278150 

cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu   

Llinatges i nom: 

DNI: Data naixement: 

Adreça: Localitat: 

Província: Telèfon: 


