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R/N: 11387/ED00098

Sol·licitud d’autorització per organitzar la formació dual dins del curs escolar i 
amb una durada de més de 15 dies d’estada a empresa, sense alternança amb 
el centre educatiu

Dades del director/a del centre
Nom i cognoms Adreça electrònica

Dades del centre educatiu
Nom Codi Població

Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms NIF

Cicle formatiu

Proposta formativa
Organització de l’estada únicament a l’empresa en un període superior a 15 dies, dins del curs escolar

- Hores previstes d’FCT (com a màxim 100):  hores

Data d’inici Data de finalització Nom i CIF de l’entitat

- Hores previstes d’estada a l’empresa o centre de treball: hores

Data d’inici Data de finalització Nom i CIF de l’entitat

Documentació que s’adjunta

Documentació justificativa de la sol·licitud.

Planificació de l’estada formativa a l’empresa, amb indicació del seguiment previst que en farà el professorat, durant el 
període superior a 15 dies d’estada únicament a empresa.

Declaració
Declaro:
- Que estic assabentat/ada del que s’estableix a l’apartat 24.5 de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per la qual

s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
- Que estic assabentat/ada que no es poden superar les 8 hores per dia ni les 40 hores per setmana d’estada únicament a

empresa, tal com preveu l’apartat 26.1 de la Resolució EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per la qual s'actualitza l'organització
de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

- Que no es realitza cap sessió de tutoria presencial al centre educatiu durant els 15 dies consecutius d’estada en l’empresa.
Aquest document s'ha d'adreçar a la unitat de formació en alternança dual de la Direcció General de Formació 
Professional, a través de la coordinació territorial dels ensenyaments professionals o del Consorci d'Educació 
de Barcelona.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis 
socials i protecció de la salut. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat qui hi obligui una llei o ens en doneu el consentiment.
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: Protecció de dades

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Lloc i data

Signatura del/de la director/a del centre educatiu

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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