
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA Nº 6347 DEL 03/09/2010.

Article 61. Exempció del mòdul professional de FCT:

1. Podrà  determinar-se  l'exempció  total  o  parcial  del  mòdul  professional  de  FCT per  la  seua
correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'acredite, almenys, un any a temps complet
en cicles formatius de Formació Professional i d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny o tres
mesos en el cas de PQPI, o el seu equivalent a temps parcial, d'experiència relacionada amb els
estudis professionals que permeten demostrar l'adquisició de les capacitats corresponents al mòdul
professional de FCT.

2. En el  cas de cicles formatius de Formació Professional  o d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i
Disseny,  l'alumnat que per  la  seua experiència laboral,  considere que té  superats els  objectius,
expressats en termes de capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE), del mòdul
professional de FCT, podrà sol·licitar la seua exempció després de formalitzar la matrícula del mateix
o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l'inici previst
de les pràctiques.

3. Qui  sol·licite  l'exempció  haurà  de  presentar  en  la  Secretaria  del  centre  docent  la  següent
documentació:

1.  Sol·licitud  dirigida  al  titular  o  a  la  titular  de  la  direcció  del  centre  docent,  degudament
emplenada.  Si  es tractara d'un alumne/a amb matrícula en un centre docent de titularitat
privada haurà de dirigir la sol·licitud al titular o a la titular de la direcció del centre públic al
qual estiga adscrit prèvia comunicació a la direcció del centre en que es trobe matriculat/a.

2.  Acreditació de tindre experiència laboral d'almenys un any a temps complet o de tres mesos
en el cas de PCPI, o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu o
ensenyament que es cursa, que es justificarà aportant de manera acumulativa els següents
documents:
a)  Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a la

qual estiguera afiliat/a, on conste l'empresa, la categoria laboral, el grup de cotització i el
període de contractació,  o  si  escau, el  període de cotització en el  Règim Especial  de
Treballadors Autònoms, o en defecte d'això, de qualsevol altre mitjà de prova admés en
dret. 

b)  Certificació  de  les  empreses  on haja  adquirit  l'experiència  laboral,  en  la  qual  conste
específicament  la  duració  del  contracte,  les  activitats  desenvolupades  i  el  període  de
temps en el qual s'ha realitzat l'activitat.

c)  En el  cas de treballadors/es per compte propi,  certificació d'alta en el  cens d'obligats
tributaris, amb una antiguitat mínima d'un any a temps complet o de tres mesos en el cas
de PCPI, així com la declaració de l'interessat/da de les activitats més representatives. 

d)  Quan les empreses o entitats a les quals es fa referència en el paràgraf anterior hagen
cessat  en  la  seua  activitat  i  siga  impossible  obtindre  les  certificacions  esmentades
anteriorment, l'alumne/a aportarà la documentació que acredite el cessament de l'activitat
de l'empresa o entitat,  al  costat d'una declaració jurada on es descriguen les activitats
desenvolupades en aquesta empresa o entitat.

4. La direcció del centre docent públic que corresponga, resoldrà en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà al de la presentació de la sol·licitud sobre la concessió o no de l'exempció total o
parcial, previ informe de l'equip educatiu del centre públic o del centre privat o concertat adscrit,
emés després de l'anàlisi de la documentació aportada i a la vista dels criteris establits a aquest
efecte en la concreció curricular corresponent, d'acord amb els models oficials publicats per ordre de
la Conselleria competent en matèria d'educació.

5. L'acord de concessió o no de l'exempció total o parcial es comunicarà fefaentment per escrit a la
persona sol·licitant.

6. Una vegada concedida l'exempció es procedirà a registrar aquesta en l'expedient acadèmic de
l'alumne/a l'efecte de certificació acadèmica i una còpia de l'acord de concessió de l'exempció total o
parcial s'adjuntarà al citat expedient acadèmic. 


