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1. ORGANITZACIÓ DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: 

 

Els cicles formatius de grau superior tenen una durada de 2000 hores lectives. 
Aquestes queden repartides de la següent manera: 

- 1650 hores lectives dins del centre (repartides entre dos cursos). 

- 350 hores de pràctiques a les empreses o institucions (FCT). 

 

2. DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS 

 

La distribució  dels  mòduls , al llarg dels dos cursos, queda de la següent manera: 

 

                                                 Curs 1r  

Mòduls professionals Hores 

MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis 132 

MP2. Dinamització grupal. 121 

MP3. Planificació de l'animació socioesportiva 66  

MP4. Metodologia de l'ensenyament d'activitats 

fisicoesportives 
121 

MP5. Activitats fisicoesportives individuals 132 

MP6. Activitats d'oci i temps lliure 165 

MP11. Formació i orientació laboral 99  

MPLL. Piragüisme 110 

 

                                            Curs 2n  

Mòduls professionals Hores 

MP7. Activitats fisicoesportives d'implements 88 

MP8. Activitats fisicoesportives d'equip 132 

MP9. Jocs i activitats físicorecreatives i d'animació turística 132 

MP10. Activitats fisicoesportives per a la inclusió social 66 

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 66 

MP13. Anglès 99 

MP14. Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva 66  

MP15. Formació en centres de treball 350  

MPLL. Piragüisme 55 

 

 



 

 3 

 

3. CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2018-19 

 

 

2018-2019 
 

                        setembre 2018 
 

octubre 2018 
 

novembre 2018 
 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
          1 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
      1 2 3 4 

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
8 9 10 11 12 13 14 

 
5 6 7 8 9 10 11 

 
10 11 12 13 14 15 16 

 
15 16 17 18 19 20 21 

 
12 13 14 15 16 17 18 

 
17 18 19 20 21 22 23 

 
22 23 24 25 26 27 28 

 
19 20 21 22 23 24 25 

 
24 25 26 27 28 29 30 

 
29 30 31         

 
26 27 28 29 30     

 
              

 

              
 

              

 

                        desembre 2018 
 

gener 2019 
 

febrer 2019 
 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

           1 2 

 
  1 2 3 4 5 6 

 
        1 2 3 

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
7 8 9 10 11 12 13 

 
4 5 6 7 8 9 10 

 
10 11 12 13 14 15 16 

 
14 15 16 17 18 19 20 

 
11 12 13 14 15 16 17 

 
17 18 19 20 21 22 23 

 
21 22 23 24 25 26 27 

 
18 19 20 21 22 23 24 

 
24 25 26 27 28 29 30 

 
28 29 30 31       

 
25 26 27 28       

 
31             

 

              
 

              

 

                        març 2019 
 

abril 2019 
 

maig 2019 
 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
        1 2 3 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
    1 2 3 4 5 

 
4 5 6 7 8 9 10 

 
8 9 10 11 12 13 14 

 
6 7 8 9 10 11 12 

 
11 12 13 14 15 16 17 

 
15 16 17 18 19 20 21 

 
13 14 15 16 17 18 19 

 
18 19 20 21 22 23 24 

 
22 23 24 25 26 27 28 

 
20 21 22 23 24 25 26 

 
25 26 27 28 29 30 31 

 
29 30           

 
27 28 29 30 31     

 
              

 

              
 

              

 

                        juny 2019 
 

juliol 2019 
 

agost 2019 [42] 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg 

 
          1 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
      1 2 3 4 

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
8 9 10 11 12 13 14 

 
5 6 7 8 9 10 11 

 
10 11 12 13 14 15 16 

 
15 16 17 18 19 20 21 

 
12 13 14 15 16 17 18 

 17 18 19 20 21 22 23 

 
22 23 24 25 26 27 28 

 
19 20 21 22 23 24 25 

 
24 25 26 27 28 29 30 

 
29 30 31         

 
26 27 28 29 30 31   
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Les dates més rellevants del calendari escolar del curs  2018-19,  són les següents: 

 

 inici de curs : 14 de setembre del 2018. 

 Fi de curs: 21 de juny del 2019. 

 

 1r trimestre: 14 de setembre – 5 de desembre. 

o Lliurament de notes 1r trim. : 21 de desembre. 

 2n trimestre: 10 de desembre –  8 de març. 

o Lliurament de notes 2n trim. : 22 de març. 

 3r trimestre: 11 de març – 7  de juny. 

o Lliurament de notes 3r trim. : 14  de juny  

 

 Festes de lliure disposició,  festivitats locals i estatals: 

o Dia 12  d’octubre de 2018 (festa de la hispanitat). 

o Dia 1 i 2 de novembre de 2018 (festa de Tots Sants + lliure disposició). 

o Dies 6 i 7 de desembre de 2018 (dia de la Constitució + lliure disposició). 

o Del 22 de desembre al 7 de gener de 2019  (vacances de Nadal). 

o Dies  4 i 5   de març  de 2019  (lliure disposició + carnaval). 

o Del 13   al 23 d’abril de 2019  (vacances de Setmana Santa). 

o Dia  1 de maig de 2019  (festa del treball). 

 

 Final de les classes: 7 de juny de  2019. 
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4. AVALUACIÓ DEL CICLE FORMATIU. 

 

4.1- Avaluació dels mòduls professionals 

La superació del mòdul professional s'obté amb la superació de les unitats formatives 
que el componen. Els mòduls professionals superats acrediten les unitats de 
competència als quals estan associats, d'acord amb la relació que s'estableix en el 
perfil professional del títol. 

 

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. No 
es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada; és a dir, no 
es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni 
es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries de recuperació ni 
d'altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. 

 

4.2- Convocatòries 

L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre 
convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional de Formació en Centres de 
Treball, que només pot ser avaluat en dues convocatòries. Amb caràcter excepcional, 
l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de 
malaltia, discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels 
estudis, que el director o directora del centre ha de resoldre.  

Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues 
convocatòries. L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que 
abandoni, perd la primera convocatòria. La presentació a la segona convocatòria és 
voluntària. Si l’alumne no s'hi presenta no se li compta aquesta segona convocatòria a 
l’efecte del còmput màxim i consta com a "No presentat/ada" (NP). 

L’alumne que es presenta a  la primera convocatòria d’una UF i no la supera, es pot 
presentar a la recuperació que s’oferirà durant els 15 dies posteriors a l’acabament 
d’aquesta.   

 

4.3- Promoció de curs 

L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària 
superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon 
curs del cicle, però ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer 
curs. En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no superades del 
primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no 
presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el 
projecte del centre i la disponibilitat de places. 

 

 

4.4- Criteris d’avaluació comuns  del cicle 

 

 Si un alumne supera el 20% de faltes d’assistència en alguna unitat formativa, 
perd el dret a la primera convocatòria i passa directament a segona 
convocatòria al mes de juny. 
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Excepcionalment, si aquestes faltes d’assistència són justificades per un 
contracte de treball o per una malaltia de llarga durada, l’alumne pot optar a 
primera convocatòria, sempre i quant compleixi amb un mínim d’un 50% 
d’assistència.  La nota màxima a què pot optar és d’un set.  

 Si el lliurament d’un treball es realitza fora de termini, la nota màxima a  la qual 
accedeix l’alumne, és d’un cinc i es disposa d’una setmana com a màxim per 
poder-lo entregar.  

 Si un alumne arriba tard a un examen, si ha passat més de cinc minuts  des de 
l’inici d’aquest, perd el dret a realitzar la prova. Per altra banda, cap alumne no 
podrà sortir d’una prova, abans dels cinc minuts d’inici d’aquesta.  

 Si un alumne còpia en un examen, treball o qualsevol altra activitat, quedarà 
suspès directament i passa a la següent convocatòria.  

 Si un alumne no pot assistir a un examen, ha de presentar el justificant 
acompanyat d’algun document oficial que ho acrediti  (p.ex. certificat mèdic en 
cas de malaltia, etc...) i  l’ha de lliurar al professor afectat en el moment de la 
incorporació. Només amb aquest justificant, el professor podrà accedir a 
repetir l’examen un altre dia. 

 

 

5. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  DEL CENTRE 

 

5.1. Assistència 

L'assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials de les unitats 
formatives o mòduls professionals, incloses les hores de presència en els centres de 
treball on es cursa l'FCT. En cas de manca d'assistència reiterada, es perd el dret a 
l'avaluació continuada i són d'aplicació les normes que el centre tingui establertes a 
aquest efecte, d'acord amb l' article 37 de la Llei 12/2009, d'educació, i els articles 24 i 
25 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, que la desplega. 

 

El centre estableix la normativa  de què per  poder-se presentar a primera 
convocatòria, l’alumne ha de complir amb un mínim d’un 80% d’assistència. En cas 
contrari opten a segona convocatòria. 

 

5.2. Retards 

La falta de puntualitat a l’inici de la sessió, entorpeix el bon ritme de treball i trenca el 
desenvolupament de la sessió. Per tant, cap alumne podrà entrar a l’aula passat cinc 
minuts des de  l’inici d’aquesta. 

Si algun alumne/a justifica de forma oficial el retard i avisa el professorat amb 
antelació, podrà entrar a la sessió sense que es consideri una falta. 

 

5.3.  Faltes de comportament 

 

 Els alumnes que cometen una falta de comportament greu, serà  registrada en 
un full d’incidència i tindrà una sanció associada de dos dies de privació del dret 
d’assistència al centre.  
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 Els alumnes que cometen una falta lleu, podrà ser expulsat de la classe fins la 
següent hora lectiva. 

 Si un alumne acumula tres faltes lleus, suposarà una falta greu directa. 

 L’acumulació de dues faltes greus representarà un període més ampli de privació 
del dret d’assistir a classe. 

 L’alumne que tingui un full d’incidència, l’equip docent es plantejarà,  si pot 
realitzar les sortides que estan planificades per aquell trimestre.  

 El professorat, es reserva el dret d’admetre un alumne a una sortida o activitat 
lectiva, si presenta mostres evidents d’haver consumit substàncies que puguin 
minvar les capacitats físiques i/o intel·lectuals. 

 

FALTES TIPIFICADES 

FALTES LLEUS GREUS TIPUS DE FALTA SANCIÓ 

Fumar en els espais 
formatius 

 X 
- Full d’incidència greu (expulsió 2 dies) 

Utilitzar el mòbil en els 
espais formatius 

 X 
- Full d’incidència greu (expulsió 2 dies) 

Falta de respecte cap als 
companys/es o 
professors/es 

 X 
- Full d’incidència greu (expulsió 2 dies) 

Dur gorra o caputxa dins 
les aules 

X  
- Falta lleu 

Presentar-se a classe 
amb símptomes d’haver 
consumit substàncies no 
permeses 

 X 

- Full d’incidència greu (expulsió 2 dies) 

 

 

5.4. Utilització de telèfons mòbils i altres dispositius digitals 

 

L’ús del telèfon i altres dispositius mòbils o digitals no estarà permès al centre, durant 
les sessions i tampoc durant els canvis de classe ni els moments en que l’alumne 
demani anar al bany. Si s’espera  o s’ha de fer una trucada urgent o de tipus laboral 
s’ha d’avisar prèviament al professor i a l’hora de contestar-la, s’ha de sortir  del 
centre. El telèfon haurà de romandre a la motxilla per evitar confusions. 

No està autoritzat cap tipus de gravació de les activitats de l’aula o curriculars. 

Es podrà utilitzar el dispositiu de manera excepcional per “motius pedagògics” i 
sempre que el professor/a ho demani. 

 

    5.4.     Lesions i malalties de llarga durada 

 

Quan l’alumnat no pugui realitzar les sessions pràctiques per motiu d’una lesió, haurà 
de presentar el corresponent justificant mèdic, on s’indiqui clarament el tipus de lesió, 
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les pràctiques indicades i contraindicades, així com el temps d’inactivitat. Tot i això, 
l’alumne ha d’assistir a les sessions, sempre que per la seva lesió, no li  resulti 
impossible. 

En el cas de superar el 20% de la  no realització de les pràctiques del mòdul, l’alumnat 

pot optar per: 

- Sol·licitar l’anul·lació de matricula d’aquest/s mòdul, quedant pendent  pel proper 
curs. 

- Voler exercir el dret d’avaluació del mòdul. En aquest cas, ho farà en segona 
convocatòria.  

 
6. SUSPENSIÓ DE MATRÍCULA 

 
L'alumne, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de 
les causes que s'indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de 
determinats mòduls professionals o unitats formatives del cicle formatiu, per escrit i 
per una sola vegada, al director o directora del centre.  
Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total 
o parcial a la matrícula les que generen una absència prolongada de classe, com ara:  

- malaltia o accident de l'alumne o de familiars  

- atenció a familiars  

- maternitat o paternitat  

- canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball  

- altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari 

 

 

7. MITJÀ DE TRANSPORT EN LES SORTIDES FORA DEL CENTRE 

 

Les hores lectives es podran realitzar en diferents indrets, des de les rodalies del centre 
fins a emplaçaments situats més lluny. 
Per aquelles sortides fora de Sort, l’alumnat disposarà de transport ofert per l’institut o 
bé es convocarà  al lloc de l’activitat podent optar a  utilitzar transport propi o públic.  
 
Excepcionalment, en el cas de la matèria de salvament aquàtic i natació, el centre, 
oferirà la possibilitat d’utilització d’un transport , (microbús, furgoneta,…), sempre que 
hi hagi un mínim d’alumnes que optin per aquesta via. Aquests,  hauran d’abonar-ne  
el cost. 
Altrament, en les sortides d’activitats a la neu,  serà d’ús obligat el transport públic 
indicat pel centre, per temes de seguretat, ja que l’accés pot estar en males 
condicions.  
 
 
8. MATERIAL NECESSARI 
 

Crèdit d’esports individuals: ESQUÍ 

 
o Roba d’esquí: pantalons i anorac. Recomanable dur roba interior tèrmica. 
o Casc 
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o Ulleres de sol 
o Guants 
o Botes d’esquiar, pals i equís o taula de snow. 

 
Crèdit d’esports individuals: NATACIÓ 

o Banyador 
o Casquet de piscina 
o Ulleres de piscina 
o Sabatilles de piscina 

Crèdit d’esports individuals: SENDERISME 
o Roba adequada per practicar mitja muntanya durant la primavera. 
o Botes de montanya 
o Motxilla 
o Capelina 
o Bastons (opcional) 

 

Crèdit de PIRAGÜISME 
o Neoprè de dues peces (peto i casaca) de 4 a 6 mm de gruix. 
o Samarreta tèrmica (de polipropilè, que no sigui de cotó). 
o Botes de neoprè o sabates esportives velles. 

 
 

9. LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FCT). 

 

9.1- Objectius generals de les pràctiques. 

La formació pràctica en centres de treball (FCT) s’ha d’entendre com a pràctiques i 
estades formatives no laborals, a les empreses, que realitza l’alumnat d’ensenyaments 
de formació professional. 

Aquesta FCT s’orienta a completar el coneixement i les competències de l’alumnat 
adquirides en l’àmbit acadèmic, i a fer-li conèixer la realitat del món productiu per tal 
d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats 
d’inserció laboral. 

Les pràctiques de la FCT es poden fer per a tot el territori català previ acord amb el 
tutor de centre (Veure la documentació adjunta Annex 1). 

9.2- Criteris de temporalització: 

En els cicles o ensenyaments de dos cursos acadèmics l’FCT s’ha de fer prioritàriament 
en acabar el primer curs. En cas que es realitzi durant el primer curs, ha de començar a 
partir del 15 de març i mai abans d’haver superat amb un 5 la UF2 de Riscos Laborals 
del crèdit de FOL de 33 hores. Les hores de la FCT són 410. 

 

9.3- Distribucions temporals: 

Les pràctiques s’han de fer ENTRE les 8 del matí fins a les 22 hores amb un MÀXIM de 5 
dies a la setmana i un MÀXIM de 40 hores setmanals (entre lectives i pràctiques). 
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Aquesta distribució pot ser de manera simultània amb hores lectives del cicle (veure la 
distribució de crèdits) o bé de manera intensiva amb prèvia autorització acceptada. 

No es podran fer pràctiques durant el mes d’agost. 

9.4- Exempcions 

L’Exempció és una excepcionalitat perquè les pràctiques són un crèdit bàsic en la 
formació professional de l’alumnat. Només en cas que aquest acrediti haver assolit la 
competència professional podrà demanar l’exempció. No es poden sumar dues 
exempcions parcials. 

Hi ha tres modalitats d’exempció: 

1.- Exempció per experiència laboral (Pot ser del 100%, del 50% o del 25% es pot 
demanar mentre l’alumne estigui matriculat al centre del cicle per qual se sol·licita). 
Per tal de tramitar aquesta exempció veure la documentació adjunta de l’annex 2. 

 

2.-Exempció per acreditació (Només pot ser del 100% i es pot demanar mentre 
l’alumne estigui matriculat al centre del cicle per qual se sol·licita). Per tal d’acreditar 
aquesta exempció es necessari el certificat oficial emès pel programa “Qualificat”. 

 

3.-Exempció per voluntariat en entitats SENSE ÀNIM DE LUCRE  (Només pot ser del 
100% i la documentació només es pot tramitar durant el PRIMER TRIMESTRE de cada 
any). Per tal de tramitar aquesta exempció veure la documentació adjunta de l’annex 
3. 

 Els alumnes que vulguin acreditar el TD1 de Piragüisme només podran demanar 
l’exempció TOTAL de la FCT en cas que el voluntariat  hagi estat del total de les 410h 
en una associació o entitat de piragüisme. 

 

9.5- Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de 
treball 

 

L'avaluació del Crèdit de FCT serà contínua, durant l'estada de l'alumne/a en 
l'empresa. El tutor de FCT comentarà amb l'alumne/a la valoració que aquest fa de les 
característiques de la formació pràctica que realitza per tal de vetllar per la seva 
idoneïtat i corregir, si cal, les possibles deficiències. 

En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, el tutor de FCT 
demanarà al responsable de l'empresa l'avaluació, la qual serà tinguda en compte en 
l'avaluació final. 

La qualificació del crèdit de formació en centres de treball s'expressa en els 
termes "Apte" o "No apte". Ha d'anar acompanyada d'una valoració orientadora del 
nivell d'assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de 
pràctiques, en els termes de "Molt bona", "Bona o Bé", "Suficient" en el cas de "Apte", 
i de "Passiva" o "Negativa" en el cas de "No apte", i s'hi poden afegir observacions. 
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10. PROMOCIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

10.1-  Qualificacions professionals. 

 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL 

Qualificació professional completa Denominació UC 

Animació físic-esportiva i recreativa 
AFD509_3 

UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar 
projectes d'animació físicoesportius i recreatius. 

UC1659_3: Organitzar i dinamitzar esdeveniments, 
activitats i jocs d'animació físicoesportiva i recreativa per a 
tot tipus d'usuaris. 

UC1095_3: Organitzar i desenvolupar activitats culturals 
amb finalitats d'animació turística i recreativa 

UC1096_3: Organitzar i desenvolupar vetllades i 
espectacles amb finalitats d'animació 

UC0272_2: Assistir com primer intervinent en cas 
d'accident o situació d'emergència 

Direcció i coordinació d'activitats de 
temps lliure educatiu infantil i juvenil 
SSC565_3 

UC1869_3: Planificar, organitzar, gestionar i avaluar 
projectes de temps lliure educatiu. 

UC1867_2: Actuar en processos grupals considerant el 
comportament i les característiques evolutives de la 
infantesa i joventut. 

UC1868_2: Emprar tècniques i recursos educatius 
d'animació en el temps lliure. 

UC1870_3: Generar equips de personal monitor, 
dinamitzant-los i supervisant-los en projectes educatius de 
temps lliure infantil i juvenil. 

 

Qualificació professional incompleta Denominació UC 

Activitats de natació AFD341_3 

UC1084_3 Programar activitats d'ensenyament i 
condicionament físic bàsic relatives a activitats de natació.  

UC1085_3 Dirigir l'aprenentatge i el condicionament físic 
bàsic en activitats de natació. 

Condicionament físic en grup amb suport 
musical AFD162_3 

UC0273_3 Determinar la condició física, biològica i 
motivacional de l'usuari. 

Animació turística HOT329_3 

UC1093_3: Crear i dinamitzar grups en situació de lleure. 

UC1094_3: Organitzar i desenvolupar activitats lúdiques i 
físicorecreatives en animació turística. 
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8.2- Altres titulacions que es poden obtenir 

- TD1 en Piragüisme 

Cursant dos mòduls  del Cicle Inicial de Grau Mitjà de Piragüisme s’obté la 
convalidació acadèmica d’aquesta titulació. Els mòduls són els següents: 

o MEE_3: Tècnica de caiac de mar. (UF1) 10h 

o MEE_5: Organització d’esdeveniments d’iniciació al piragüisme. 
(UF1) 10h 

o FCT: s’ha d’acreditar 150 hores dedicades a l’àmbit del 
piragüisme  per tenir-ho convalidat 

- TD2 en Piragüisme 

Consultar taula de convalidacions 

- D.E.A. (Desfibril·lador Extern Automàtic). 

8.3- Continuïtat 

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o 
tècnica superior, que els permet accedir: 

- a qualsevol estudi universitari oficial de grau  

- al món laboral 

  

*L’equip docent i directiu es reserva el dret de variar algun aspecte si ho creu necessari 

durant el transcurs del cicle formatiu. 
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ANNEX 1:  Document a omplir per a noves empreses sol·licitants d’alumnes en FCT.  
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ANNEX 2:  Documentació per poder acreditar l’exempció de la FCT en modalitat 
experiència laboral.  

 

• Informe de la vida laboral emes per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
• Contractes laborals. 
• Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència 
laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne. 
• Fulls de salari. 
• 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). 

 

 

EXEMPCIONS 

Per saber les hores treballades en cap cas es poden multiplicar els dies que apareixen a 
l’informe pel nombre d’hores diàries que suposadament treballa una persona. 
Estaríem multiplicant també dissabtes, diumenges i dies de vacances. 

 

Per passar els dies a hores treballades consisteix en dividir els dies per set i així sabem 
quantes setmanes són. Després el nombre de setmanes el multipliquem per 35 i ja 
tenim el nombre d’hores. 

 

Hores treballades = (Dies treballats/7)*35 (no per 40). 
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ANNEX 3: Documents per poder acreditar l’exempció total de la FCT en modalitat 
voluntariat. 

 

MODEL A: Document de compromís entre l’entitat i el voluntari 

 

Es recomana que entre el voluntari i l’entitat de voluntariat social s’acordi i se signi un 
document d’aquestes característiques, que estipuli els drets i deures que es 
reconeixen mútuament. Això es especialment vàlid per a les entitats d’àmbit social. En 
tot cas, el present és només un model orientatiu que cada entitat ha d’adequar i fer-lo 
servir a la seva mida i necessitats. 

 

REUNITS 

 

D’una banda 

 

En/Na sr./sra. ............................................................, major d’edat, proveït del carnet 
d’identitat número ................................., en la seva  qualitat  de (President,  
Administrador,  Gerent,  etc.)  i  en  representació  de      .................. 

.................................................. (nom associació), entitat sense afany de lucre, 
domiciliada a ...................... (ciutat), .............................................................. 

(adreça) i registrada amb el número ................................en el corresponent Registre 
d’associacions, 

 

i de l’altra 

En/Na........................................., major d’edat (si fos menor d’edat sotmès a tutela ha 
de figurar també als pares o tutor i els seu consentiment), proveït del DNI número  
................................, domiciliat a i 

actuant en el seu propi nom i dret. 

 

MANIFESTEN 

 

Que estan les dues parts interessades en subscriure el present conveni d’incorporació 
per realitzar activitats de voluntariat a l’entitat …………………………………. 

…………………………………………………………, de conformitat amb allò que estableix l’Art. 9 de 
la Llei 6/1996 de 15 de Gener de Voluntariat i tenint com a marc la Carta del 
Voluntariat de Catalunya, estableixen el següent: 

 

ACORDS 

 
I. En/Na ....................................................(voluntari) desenvoluparà les 

seves funcions de forma lliure i gratuïta i responsable. 

 
II. Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions en base a les 

quals s’han de desenvolupar el compromís de Voluntariat en la tasca 

............................................................................................. 
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....................................................................................................

.. 

 
III. La durada d’aquest compromís s’estableix del dia ........................... fins el dia 

................................... 

 

IV. El voluntari s’obliga a acomplir els horaris i les normes  fixades  pel centre. 

 

V. El voluntari, si s’escau, rebrà del centre una compensació de les  despeses que suposi la 

prestació del seu compromís de Voluntariat 

 

VI. La realització d’aquest compromís de Voluntariat no suposa l’assumpció per les parts 

d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap 

cas, no implicarà l’existència de relació laboral entre l’entitat i el voluntari 

 
VII. El voluntari tindrà dret, un cop finalitzat el curs, si ho demana, a un certificat acreditatiu 

de la tasca desenvolupada. 

 
VIII. El voluntari es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui 

obtenir dels beneficiaris, conegudes en el marc  de la seva tasca. 

 

IX. L’entitat ha de tenir contractada una pòlissa d’assegurances per a que el voluntari 

estigui cobert dels riscos derivats de l’activitat que du a terme i dels danys que, 

involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat. 

 
X. Del present document es facilitarà còpies a les parts sotasignants 

 
XI. Tant el voluntari com l’entitat, pot rescindir aquest conveni quant alguna de les dues 

parts ho cregui necessari 

 
XII. En cas de renúncia per part del voluntari haurà de notificar-la amb antelació o continuar 

l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus 

al servei 

 

 

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per duplicat 

 

 
a ................................... ,a ...... de ....................................... de 20..... 

 

 
Signatura Representant de l’entitat Signatura del/la 

voluntari/a 
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MODEL B: Model de certificat, a realitzar per l’entitat, en cas que l’alumne vulgui 
sol·licitar d’exempció de la FCT.  

 

(Anagrama de l’empresa  

i/o raó social). 

 

 

El Senyor “Nom de qui certifica”, amb DNI “núm. de DNI” com a “càrrec que ocupa en 
l’empresa”  de l’empresa “nom de l’empresa, adreça, població domicili social i NIF” 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el senyor/a “Nom de l’alumne/a”, amb DNI ”núm. DNI”, ha treballat a la nostra 
empresa des de  “data de començament de la relació laboral”  fins a “data de 
finalització de la relació laboral”. 

 

 

 

Ha treballat de “Categoria professional”  i les tasques més freqüents que ha realitzat 
són les de : 

 

- Tasca 1: 

- Tasca 2: 

- Tasca 3: 

- Tasca 4 

Segell de l’empresa  

                                                                            

 

 

Signatura de qui certifica 

 


