Generalitat de Catalunya

DESENVOLUPAMENT FCT

Departament d’Ensenyament
Institut Abat Oliba

FITXA DE DADES DE L’EMPRESA PEL BFP
(FCT)

Ripoll

Ensenyaments
d’Esports

Per tal de poder portar a terme el bloc de Formació Pràctica (BFP), l’alumne/a s’ha de
posar en contacte amb l’empresa presentant aquest document que un cop omplert es
lliurarà al/la tutor/a del centre.
CAL PRESENTAR : DNI, ASSEGURANÇA EN L’ESPECIALITAT (només els alumnes majors
de 28 anys), TARJETA SANITÀRIA I CARNET DE VACUNACIÓ. Sense aquesta
documentació a l’expedient, l’alumne no podrà portar a terme les pràctiques

Nom i cognoms DE L’ALUMNE:
D.N.I:

Data naixement:

E-mail:

Telèfon:

Domicili:

Codi postal:

Població:
Número seguretat social:
NIVELL:

País:
Especialitat esportiva:

Nom de l’empresa/entitat:
Activitat de l’entitat col·laboradora (CCAE-2009):
Codi Agrupació:
N.I.F:

Nom responsable de l’ empresa:

Domicili:
Població:

Codi postal:
Telèfon:

E-mail:

País:

D.N.I. del responsable de l’empresa:
Nom del tutor de l’empresa :
Telèfon de contacte d’aquest tutor:

Càrrec del tutor:

D.N.I. del tutor de l’empresa:

Títol de Tècnic del tutor:

E-mail del tutor:

PER TAL DE QUE ENS ACCEPTIN EL CONVENI OFICIAL CAL COMPLIR:
-

No es pot sobrepassar les 40 h setmanals (ni les 8h hores diàries)

-

Obligat 2 dies de descans del dilluns a diumenge

-

Els dies FESTIUS de calendari oficial, l’alumne no pot fer pràctiques (25, 26 de
desembre, 1 i 6 de gener, etc.....)

-

Per fer pràctiques en diumenge cal demanar un permís especial que ha de
sol·licitar l’alumne al centre

-

Marcar dia d’inici i dia final (alumnes nivell 1 han de fer 150h i els alumnes de
nivell 2 200h,.... no es pot superar en excés aquest número d’hores)

HORARI EN QUÈ ES REALITZARAN LES PRÀCTIQUES
Dilluns Dimarts Dimecres

Dijous

Divendres Dissabte Diumenge
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Data d’inici:

Data de finalització

Lloc a on es faran les pràctiques:
Població a on es fan:

* En el cas de que l’alumne/a no sàpiga cap empresa a on fer les pràctiques, cal

contestar:
- Quan vols començar les pràctiques?
-A quin tipus d’empresa t’agradaria anar?
- Amb quin horari?
- Disposes de mitjà de transport?
- A quina població vols fer les pràctiques?
- Tens exempció del 25%? (cal haver-ho sol·licitat prèviament al centre amb el/la
tutor/a)

