
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
Institut Josep Brugulat 

 
 

Sol·licitud Semipresencialitat Cicles Formatius LOE 
 

 
Dades personals de l’alumne/a 

 

Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 
 
 

Adreça 
 
 

Codi postal Municipi Telèfon 
 
 

 
Motiu de la sol·licitud 

 

 
 Incompatibilitat de l’horari de treball amb l’horari lectiu d’estudis 

 Tenir cura d’altres persones 

 Altra circumstància excepcional 

 
Dades acadèmiques de la sol·licitud 

 

 
Cicle Formatiu que cursa:  

 
 

 
Mòduls pels quals es demana la semipresencialitat 

 

 

Codi 
mòdul 

Nom mòdul Unitats formatives del 
mòdul 

Hores presencials 
que l’alumne 

assistirà a la unitat 
formativa al llarg 

del curs 

Professorat que 
l’imparteix 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
Institut Josep Brugulat 

 
 

Documentació acreditativa (especifiqueu-la) 
 

 
 
 
 

 
Lloc i data 

 
 

Signatura interessat/da        Signatura del director/a 
 
 
 
 
 
 

Declaro 

Que les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada són certes. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 
Finalitat: La finalitat és gestionar i resoldre les sol·licituds d’exempcions corresponents a les proves d'accés als cicles 
formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny; les proves de caràcter general 
d'ensenyaments esportius, i les proves d'accés a les formacions esportives. 
Legitimació: Missió d’interès públic o exercici de poders públics i consentiment de l’interessat. 
Destinataris: A l'Administració educativa, en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran 
a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o que hàgiu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció 
de dades a la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-
tractaments/gestio-cicles- formacio-professional.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcció del centre educatiu 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-cicles-
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-cicles-

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: Off


