
Ciutat de Balaguer, 17 Fax 93 418 86 08 
08022 Barcelona ea-llotja@centres.xtec.es 
Tel. 93 418 17 20  http://www.xtec.es/ea-llotja

SOL·LICITUD DE PRÀCTIQUES D'EMPRESA OBLIGATÒRIES 

Curs acadèmic actual: 

Dades necessàries: 
(s'han d'omplir tots els apartats, sinó no es podrà fer la tramitació corresponent) 

Empresa: NIF de l’empresa: e-mail
nom de l’empresa: 
adreça: 
codi postal: telèfon:  
activitat: 
persona de contacte:  
responsable (que signarà el conveni): 
DNI:   càrrec: 
adscrits a la Cambra de Comerç ?    SI NO 
(si l’empresa pagava l’ IAE (Impost d’Activitats Empresarials)  són de la Cambra 
de Comerç) 
si NO, l’empresa pertany a una associació, gremi, col·lectiu ? SI NO 

Alumne: DNI: data naixement: 
nom:  cognoms:
adreça: 
codi postal: telèfon: 
e-mail:
número d’afiliació a la Seguretat Social: 
curs ( 1r, 2n, 3r, 4t o PFC): Cicles, ESup: 
especialitat cicles: estudis procedència: 

data d’inici de pràctiques(*): 
total hores del conveni: h 
horari (màx. 4 h dia / 7 h si esteu fent Pr.Final): 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres
matí      de a a a a a 
tarda de  a  a  a  a  a 

(*) La data que s’indicarà d’inici de pràctiques serà com a més aviat el mateix dia de 
l'entrega de l’imprès. 

L'empresa NO ha de signar aquest imprés, sinó el que se li donarà posteriorment. 

Per qualsevol dubte per part de l’empresa sobre les dades o la tramitació, doneu el telèfon de 
l’escola  (93 4181720 , 93 4173840) o fax (93 4188608) o e-mail de la coordinadora corresponent. 

Data de naixement
Nota adhesiva
dd/mm/aaaa

Data inici de pràctiques
Nota adhesiva
dd/mm/aaaa
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