
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Lluís Domènech i Montaner 
 
Carrer Francesc Cambó, 2 
08360 Canet de Mar 
Tel. 93 795 47 63 
Fax 93 794 24 54 
iescanet@xtec.cat 
http://www.iescanet.cat 
 

Benvolgut/da alumne/a, 
 
Us informen que des de l’Institut Lluís Domènech i Montaner oferim el cicle formatiu de grau 
mitjà de Confecció i Moda en la modalitat dual, regulat per la resolució del Departament 
d’Educació, ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en 
els ensenyaments de formació professional inicial i pel conveni de col·laboració signat entre 
el Departament d’Educació i les empreses col·laboradores. 
 
Aquest fet implica l’oportunitat de realitzar una estada remunerada en una empresa i, en 
conseqüència, poder reconèixer acadèmicament, totalment o parcial, algunes unitats 
formatives a partir dels aprenentatges assolits a l’empresa col·laboradora. Entre altres 
novetats, això comportarà haver de realitzar el Mòdul de pràctiques en empresa (FCT) a 
partir del segon o tercer trimestre del primer curs acadèmic i, a més a més, a partir de finals 
dels mes de juny/començaments de juliol, i durant tot el segon curs, compatibilitzar les 
classes a l’Institut amb l’estada a l’empresa, a través d’una beca-salari o un contracte 
laboral. 
 
Des de l’Institut creiem que, per a l’alumnat, representa una gran oportunitat poder fer una 
primera immersió en l’entorn laboral, compaginant la formació en el centre educatiu i 
l’adquisició d’experiència i aprenentatges en una empresa. Per aquest motiu, s’organitzarà el 
desenvolupament d’aquest cicle segons els acords que s’estableixen entre l’Institut i les 
empreses participants. 
 
En cas que circumstàncies imprevistes sobrevingudes per la conjuntura socioeconòmica 
obligui les empreses participants a no poder complir els acords subscrits amb el 
Departament d’Educació, se n’informarà l’alumnat i el centre prendrà les mesures 
adequades per cercar noves empreses o impartir la formació en el propi centre educatiu. En 
aquest cas, el centre i les empreses queden eximides de qualsevol responsabilitat. 

 
Nom i cognoms de l’alumne/a: ........................................................................................, 
 
amb DNI (o altre document d’identificació) .................................................  declaro que: 
 
Se m’ha informat* a l’hora de fer la matrícula dels trets específics d’aquest cicle formatiu i 
dels requisits addicionals a tenir en compte com a alumne/a que s’hi matricula, segons el 
conveni de col·laboració amb ASEGEMA i EURECAT i l’organització consensuada per 
aquest curs. En funció del meu rendiment acadèmic i la meva actitud, l’Institut pot 
condicionar la meva incorporació a l’empresa. 
 
Accepto les condicions específiques per cursar el cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i 
moda en la modalitat dual a l’Institut Lluís Domènech i Montaner. 
 
Autoritzo l’Institut Lluís Domènech i Montaner a facilitar les meves dades personals a 
l’empresa vinculada a la formació en alternança i a l’intercanvi d’informació pel que fa a la 
meva progressió dels aprenentatges. 
 
Signatura**, 
 
 
A ..............................................,  ....................  de ...........................................  de 201 
 
* La informació a què fa referència pot ser un extracte o la totalitat del document d’organització anual. 
** En cas de menors de 18 anys, cal la signatura del pare, mare o persona tutora legal del menor, indicant 
el seu nom complert i DNI o un altre document d’identificació. 
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