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Document 1A. Certificat laboral redactat per l’entitat o empresa (l'annex 1 n'és un exemple)

• L'ha de redactar, en la seva totalitat, l'empresa.

• Ha d'estar redactat en paper d'empresa (paper amb el logotip de l'empresa).

• El  signa  el/la  gerent,  el/la  cap de  recursos  humans,  el  director  o  directora  i,  en  el  cas  d'empreses  petites  
l'amo/mestressa de l'empresa. NO el pot signar l'encarregat. 

• Hi ha de constar, com a mínim:

 1. Hores d’experiència laboral (temps treballat a l'empresa).

 2. Categoria professional. Si ha tingut diferents categories és indispensable posar el temps treballat en la categoria 
que dona dret a l'exempció.

 3. Funcions i  càrrecs que ha ostentat  l'alumne/a.  Si  ha tingut  diferents  càrrecs és indispensable posar  el  temps 
treballat en el càrrec o càrrecs que permeten obtenir l'exempció.

 4. Activitats que ha realitzat l'alumne/a en el treball.

 5. L'empresa ha d'escriure en el certificat el títol dels punts que l'alumne/a ha realitzat mentre treballava i que tenen 
equivalència en el pla d'activitats del cicle.

 5.1. El/la tutor/a de FPCT proporcionarà a l'alumne el pla d'activitats del cicle. També es pot descarregar des 
del  programa  Qbid-Sbid  https://apps.cambrescat.es:8003/sBid/ Nota:  Cal  entrar-hi  amb  usuari  i 
contrasenya.

 5.2. L'alumne/a ha de donar la còpia del Pla d'Activitats del cicle que cursa a l'empresa.

 5.3. Cal que, per poder-se atorgar l'exempció, en el llistat de feines realitzades per l'alumne/a, l'empresa anoti  
un mínim del 50% dels punts del Pla d'Activitats de la FPCT (punt 1, punt 2, punt 3...) No val punt 1.1 + 1.2 
+ 1.3...

Errades que fan que el document no sigui vàlid:

• No especificar amb concreció les tasques que fa el/la treballador/a. Exemple:
◦ Escriure que l'alumne/a fa tasques de manteniment, sense concretar. Cal especificar el tipus (manteniment  

mecànic, elèctric...)

• És indispensable concretar amb precisió el grau de dificultat de responsabilitat de les tasques realitzades. Exemple:
◦ En  Jaume  Carbó  realitza  manteniment  de  primer  nivell  (poca  dificultat).  Com  ara:  canvi  d'oli,  ajustar  

paràmetres de la màquina, introduir petites correccions...
◦ La  Maria  Perafort  s'encarrega  de  feines  de  segon  nivell  (dificultat  elevada).  Exemple:  desmuntar  tota  la  

màquina, adaptar una peça, bobinar el motor, fabricar un coixinet, desenvolupar el programa informàtic...

Document 1B. En el cas que l'alumne/a treballi o hagi treballat per compte propi haurà de presentar:

1. Certificat d’alta d’activitat econòmica.

2. Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).

3. Quota de règim d’autònoms.

4. Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).

https://apps.cambrescat.es:8003/sBid/


Annex 1 exemple de CERTIFICAT LABORAL

El Sr Joaquim Roca Despertaferro, en qualitat de Cap de Recursos Humans de l'empresa LAPESA (L'Agrícola Perfecta S.A.)  
http://www.lapesa.cat telèfon 977 010 010 dedicada al manteniment de maquinària i ubicada al polígon Mas de les  
Ànimes, al carrer de l'electricitat núm 34 de Reus

A petició de l'interessat,

Certifica

Que el  Sr Isidre Catà Llorenç treballa ininterrompudament, des del setembre de l'any 2010, en aquesta empresa en 
jornada laboral de 40 hores setmanals. De primer fa ser oficial de tercera. A partir del gener de 2011 desenvolupa, en la  
categoria d'oficial de 2 i durant tota la jornada laboral, la tasca de fabricació i reparació de maquinària agrícola. La seva 
feina se centra en el desmuntatge, reparació i posterior muntatge de motors de tractor. Sovint, per reparar els tractors, ha 
de fabricar peces en un torn. Porta treballades unes 800h en màquines eina (torn, fresadora, serra...). Aproximadament un 
matí  a  la  setmana  participa  en  el  disseny  de  plànols  d'eines  agrícoles.  Eventualment  es  dedica  a  soldar  estructures 
metàl·liques de remolcs agrícoles (unes 8h mensuals). Quan l'electricista de l'empresa necessita que algú l'ajudi acostuma 
a demanar-li a ell que li doni un cop de mà.

I per tant, a la feina que realitza a l'empresa hi resten incloses les següents tasques del pla d'activitats:

1. Activitats relacionades amb la determinació dels processos de mecanització i fabricació
2. Preparació i operació amb màquines convencionals de mecanitzat, conformat i muntatge
3. Mesura de dimensions i verificació de característiques de peces fabricades.

I per que així consti, signo el present informe el dia 4 d'octubre de l'any 2012

Nota: Aquest certificat SÍ serviria per convalidar la FPCT cicle superior de Programació de la Producció en Fabricació 
Mecànica i també en un de la família d'automoció però NO SERVIRIA per convalidar cap cicle d'electricitat ni soldadura. 

Per convalidar la FPCT del cicle de soldadura hauria d'haver soldat més de 350h i especificar quin tipus de soldadures fa.  
Si constés per escrit que porta treballades 350h soldant i el document concretés (a més de les hores que porta soldant)  
quin tipus de soldadures realitza (per exemple soldadura Tig i soldadures Mig-Mag) llavors sí que serviria per demanar  
l'exempció en aquest cicle.

Per convalidar la FPCT en un cicle de la família d'electricitat caldria que l'empresa expliqués AMB EXACTITUD quines  
tasques elèctriques fa, quan de temps les fa (al dia, a la setmana, mensualment...) i la dificultat del treball com electricista.

LAPESA
(LOGOTIP EMPRESA)

SIGNATURA i SEGELL de l'empresa

http://www.lapesa.cat/

