
REGLAMENT  INTERN  DE  L'IES  CTEIB  I  LES  FEDERACIONS
ESPORTIVES PEL PROCEDIMENT  DE SOL.LICITUD D'EXEMPCIÓ DEL
MÒDUL DE  FORMACIÓ  DE  PRÀCTIQUES  ALS  DIFERNETS  CURSOS
DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE MUNTANYA.

A) .-   La presentació de documents falsos suposarà la desestimació total de
l'exempció  del  Mòdul  de  Formació  de  Pràctiques  i  s'anul·larà  qualsevol  dret
d'exempció futura tan parcial com total en el curs on s'hagi fet la sol·licitud.

B).-  La presentació de documents NO té perquè fer-se immediatament en el
moment de la matrícula sinó a posteriori i per tant durant el procés posterior, el de la
gestió de la sol·licitud d'exempció del Mòdul de Formació de Pràctiques que serà
quan es poden anar aportant els documents durant un temps llarg, teòricament durant
tot un any acadèmic, tot i que recomanem no endarrerir excessivament el procés i en
cas d'endarrerir-ho haver-ho pactat  i  informat  al  tutor  de pràctiques que es tingui
assignat.

C).-  Si es duen a terme comunicacions amb faltes de respecte cap als gestors
de la sol·licitud o cap a alguna de les organitzacions encarregades (IES CTEIB o
FEDERACIÓ  ESPORTIVA)   i  durant  el  procés  de  la  gestió  de  la  sol·licitud
d'exempció  suposarà  o  es  valorarà  en  funció  de  la  gravetat  la  possibilitat  de  la
desestimació-denegació total  de l'exempció i  s'anul·larà qualsevol dret  d'exempció
futura tan parcial com total en el curs on sigui s'hagi fet la sol·licitud.
A més també pot  suposar  una falta  o expedient  disciplinar  segons les  normes de
comportament i convivència de centre.

D).-  La  sol·licitud  d'exempció  del  Mòdul  de  Formació  de  Pràctiques  NO
implica  sí  o  sí  una  resolució  favorable  d'exempció  total,  doncs  la  sol·licitud
d'exempció pot donar com a resultat 3 possibilitats:

 La denegació.
 L'exempció parcial en un percentatge concret.
 O l'exempció total.

E).-   Les resolucions d'exempció del Mòdul de Formació de Pràctiques seran
emeses una vegada s'hagi presentat tota la documentació, i per tant si manca un sol
document no s'emetrà el veredicte a l'espera d'aquest document.


