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DOCUMENT DE CONVALIDACIONS
1. SOL·LICITUD , TERMINIS I DOCUMENTACIÓ.
 La data límit per presentar la sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre és el
16 d’octubre de 2016.
 L’alumne/a que es matricula per primera vegada en un cicle formatiu ha de demanar, en
una única sol·licitud, tant les convalidacions de primer com de segon curs.
 L’alumne/a ha d’assistir a classe de totes les unitats formatives en que està matriculat
mentre no tingui la resolució positiva de les convalidacions sol·licitades.
EFECTES DE LES CONVALIDACIONS.
En els cicles LOE, les UF convalidades es qualifiquen amb un 5 a efectes d’obtenció de la
qualificació mitjana del mòdul i del cicle, inclosos els mòduls professionals de “Formació i
orientació laboral” i “Empresa i iniciativa emprenedora”.
En el cas de mòduls o UF’s superats que tinguin la mateixa denominació i curriculum, comú a
diversos cicles (excepte FOL i EIE), es traslladarà la qualificació obtinguda en el primer cicle
en el qual s’ha cursat.
Per sol·licitar la convalidació d’estudis s’ha de lliurar la sol·licitud de convalidació a la
secretaria del centre aportant la documentació següent:
 Si l’alumne/a té un altre cicle formatiu o estudis de formació professional acabats, cal
presentar el títol o resguard de títol corresponent i certificat acadèmic de qualificacions
(títols de tècnic/a, tècnic/a superior o tècnic/a especialista (FP2 o MPIII).
 Si té un altre cicle formatiu superat parcialment, cal presentar un certificat acadèmic
amb els mòduls i crèdits o unitats formatives superades.
 Si ha passat del pla d’estudis LOGSE al pla d’estudis LOE del títol equivalent, cal
presentar certificat acadèmic dels mòduls o crèdits superats.
 Si té estudis universitaris i només demana mòduls o unitats formatives comunes (FOL,
EIE) o MP’s de lliure disposició, cal presentar el títol o resguard cas de ser estudis
complets o certificat acadèmic cas de no estar acabats.
 Si té estudis universitaris i demana altres mòduls o UF’s, cal presentar títol o resguard
de títol cas de ser estudis complets, o certificat acadèmic cas de no estar acabats, pla
d’estudis cursat i programes de les matèries cursades a la Univeritat que es
corresponen amb les UF’s demanades.
 Si té estudis oficials d’idiomes: Certificat d'anglès de nivell B1 europeu (o superior) o 3r
curs de l’Escola Oficial d’Idiomes per grau mitjà; i nivell B2 (o superior) o 5è de l’Escola
Oficial d’Idiomes per grau superior. Altres: First Certificate, Advance.
 Si té estudis a l’estranger, cal presentar l’homologació dels estudis a més de la
documentació que correspongui segons l’apartat anterior en què es trobi.
 Si ha participat en els programes “Qualifica? o “Reconeixement”, cal presentar el
certificat corresponent.
 Si té unitats de competència acreditades, cal presentar certificat de professionalitat,
certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència o certificat d’acreditació de
competències.
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Si l’alumne/a ha fet formació contínua no reglada, aquesta no és convalidable amb mòduls o
unitats formatives de títols oficials, a excepció de: certificat de prevenció de riscos de nivell
Bàsic ( en el cas de cursar estudis LOE), certificat de professionalitat de nivell 2 (en el cas de
cursar cicles formatius de grau mitjà LOE) i certificat de professionalitat de nivell 3 ( en el cas
de cursar cicles formatius de grau superior LOE)
2. CONVALIDACIONS EN CICLES FORMATIUS LOE.
2.1 CONVALIDACIONS EN CICLES FORMATIUS LOE DES D’ESTUDIS LOGSE.
Els alumnes que sense haver finalitzat el pla d’estudis d’un cicle formatiu LOGSE, s’han
matriculat en el nou cicle formatiu LOE corresponent, han de sol·licitar les convalidacions
establertes entre els mòduls superats LOGSE i els que corresponen del pla d’estudis del nou
títol, d’acord amb les taules de correspondència establertes per cada títol (veure annex
LOGSE/LOE per a CFGM Manteniment electromecànic, CFGM Gestió administrativa i CFGS
Processos i qualitat en la indústria alimentària).
Aquestes convalidacions no es poden aplicar en cap cas als alumnes matriculats en un cicle
formatiu LOE que ja disposi del títol del cicle formatiu LOGSE equivalent.
2.2 CONVALIDACIONS DE CARACTER GENERAL.
Formació aportada
Formació i orientació
laboral LOGSE
UF1-UF2 del Mòdul de
FOL LOE
(qualsevol cicle
formatiu)
Certificat de Nivell
Bàsic en Prevenció de
Riscos Laborals
Administració, gestió i
comercialització de la
petita empresa LOGSE
Organització i gestió
d’una explotació
agrària - LOGSE
Organització i gestió
empresa d’activitats
de temps lliure i
socioeducatives LOGSE
Cicle formatiu de
Gestió Admonistrativa
Cicle formatiu
d’Administració i
finances
Emmpresa i iniciativa
Emprenedora (LOE)
(qualsevol cicle
formatiu)

Grau
Mitjà o
Superior
Mitjà o
Superior

Formació a convalidar
UF1 de FOL: Incorporació al
treball
UF1-UF2 del Mòdul de FOL
LOE
(qualsevol cicle formatiu)

Grau
Mitjà o
Superior
Mitjà o
Superior

UF2 de FOL: Prevenció de
Riscos Laborals.
Mitjà o
Empresa i Iniciativa
Superior Emprenedora

Mitjà o
Superior

Superior Empresa i Iniciativa
Emprenedora

Mitjà o
Superior

Superior Empresa i Iniciativa
Emprenedora

Mitjà o
Superior

Mitjà

Empresa i Iniciativa
Emprenedora
Superior Empresa i Iniciativa
Emprenedora

Mitjà o
Superior
Mitjà o
Superior

Mitjà o
Empresa i Iniciativa
Superior Emprenedora

Mitjà o
Superior
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CONVALIDACIÓ DE LA UF2 DE FOL
La UF2 , “Prevenció de Riscos Laborals”, del mòdul de FOL es podrà convalidar si està en
possessió del Certificat de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos, expedit d’acord amb el que es
disposa al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis
de Prevenció.
Requisits del certificat aportat per l’alumne/a:
- Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable.
- Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació.
- Denominació i durada del curs.
- Localitat i data d’expedició del certificat.
- Text en que s’indica “capacitat per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic
segons el RD 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)
Els centres docents poden emetre aquest certificat a l’alumne que hagi cursat i superat el
crèdit de Formació i Orientació Laboral i un dels crèdits que es relacionen a l’annex 7.3 cicles
LOGSE que permeten certificació del nivell bàsic de prevenció de riscos.
Altres possibles convalidacions s’han de resoldre com a convalidacions singulars a la Direcció
General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Regim Especial. Encara no hi ha
una normativa que reguli convalidacions entre títols LOE, però a l’annex hi ha un recull de
supòsits de convalidacions singulars entre títols LOE-LOE en què la resolució ha estat
positiva.
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3. CONVALIDACIONS DE MATÈRIES DE BATXILLERAT.
Formació aportada
Qualsevol cicle formatiu

Grau
Mitjà o Superior

Matèries a convalidar
2 matèries optatives o 1
matèria de modalitat
Treball de recerca.

A més, s’estableixen d’altres convalidacions quan l’alumne ha cursat determinats cicles
formatius.
Convalidacions de mòduls professionals
amb matèries de batxillerat
Cicle formatiu de grau mitjà LOGSE

Mòdul professional

Equips i instal·lacions electrotècniques

Electrotècnia

Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies

Electrotècnia

Manteniment ferroviari

Electrotècnia

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor

Electrotècnia

Laboratori

Química i anàlisi químic

Operacions de fabricació de productes
farmacèutics

Química aplicada

Operacions de procés de pasta i paper

Química aplicada

Operacions de procés en planta química

Química aplicada

Operacions d’ennobliment tèxtil

Química tèxtil

Cicle formatiu de grau mitjà LOE

Mòdul professional

Instal·lacions de telecomunicacions

Electrònica aplicada

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Electrotècnia
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4. CONVALIDACIONS PER ESTUDIS UNIVERSITÀRIS.
Els alumnes matriculats en un cicle formatiu que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d’un
estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d’un o més mòduls o UF
següents:
Si cursa un cicle LOE:
- UF1 “Incorporació al treball” del mòdul de Formació i Orientació laboral.
- Empresa e iniciativa emprenedora.
Per determinar aquesta convalidació és d’aplicació el barem següent:
1. Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau
aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui
superior a 66 hores lectives.
2. Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau
aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui
superior a 132 hores lectives.
3. Més de 50 crèdits universitaris o un mínim de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau
aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu la suma dels quals no sigui
superior a 198 hores lectives.
En cap cas no es poden convalidar parts d’unitats formatives.
La tutoria del cicle formatiu ha de garantir a l’alumne/a interessat l’orientació suficient sobre
possibilitats de convalidació en funció del currículum universitari aprovat per l’alumne/a i la
tipologia de les unitats formatives del cicle formatiu en què s’ha matriculat.
Així mateix, es poden sol·licitar convalidacions d’altres unitats formatives del cicle formatiu
LOE que tinguin una relació d’afinitat amb els crèdits universitaris aprovats. En aquest cas,
amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar el pla d’estudis universitari cursat i el certificat acadèmic
personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i
el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.
5. CONVALIDACIONS
LABORAL.

DERIVADES DEL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA

Les persones que tenen experiència laboral reconeguda acadèmicament o formació validada
(acreditació de competències, programa Qualifica’t, programa d’assessorament i
reconeixement professional en la FP) han de presentar, un cop matriculats en el cicle formatiu
corresponent, la sol·licitud de convalidació dels mòduls o unitats formatives validades, aportant
el corresponent certificat de validació.
6. CONVALIDACIONS DERIVADES D’UNITATS DE COMPETÈNCIA ACREDITADES.
Tenir acreditades oficialment alguna unitat de competència que formi part del catàleg de
qualificacions professionals permet convalidar els mòduls professionals corresponents
establerts en la norma que regula cada títol. Per fer-ho cal presentar algun dels documents
següents:
- Certificats de professionalitat elaborat en base al catàleg de qualificacions professionals
emès pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
- Certificat d’acreditació parcial d’unitats de competència del certificat de professionalitat,
emés pel SOC.




Aquests certificats se sol·liciten a través del web www.oficinadetreball.cat >
empreses i col·laboradors > certificats de professionalitat
Cal lliurar la sol·licitud impresa al Servei Territorial d’Ocupació.
Els certificats emesos per un centre autoritzat pel SOC, NO TENEN VALIDESA a
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efectes de convalidació. Ha d’estar emès directament pel SOC.
Si en el moment de sol·licitar la convalidació no es disposa del certificat oficial,
servirà presentar la resolució positiva de la seva sol·licitud i el resguard del
pagament efectuat.

Certificat d’acreditació de competències professionals adquirides per experiència
laboral.

7. ALTRES CONVALIDACIONS SINGULARS.
A més de les convalidacions de caràcter generals que s’estableixen en el punt 3 de la present
guia (UF1/UF2 de FOL i Empresa i Iniciativa Emprenedora, que es resolen en el propi centre),
altres possibles convalidacions s’han de trametre i resoldre com a convalidacions singulars a
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
Encara no hi ha normativa que reguli les convalidacions entre títols LOE, però a continuació hi
ha un recull de supòsits de convalidacions singulars (CFGM Manteniment electromecànic,
CFGM Gestió administrativa, CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes i CFGS Processos i
qualitat en la indústria alimentària) en que la resolució ha estat positiva.
8. CONVALIDACIONS D’UNITATS FORMATIVES EN LA FORMACIÓ DUAL.
En la modalitat d’alternança dual la convalidació d’unitats formatives, crèdits o mòduls
professionals del cicle formatiu té efectes en l’horari en el centre i en cap cas implica una
reducció de les hores d’estada a l’empresa establerts en el projecte de formació dual.
9. CONVALIDACIONS ENTRE GAD I SMX CICLES COMBINATS (DISTRIBUCIÓ
CONJUNTA).
Són mòduls professionals convalidats:
Mòdul professional CFGM Gestió
administrativa
MP12 Formació i orientació laboral
MP09 Anglès

Mòdul professional CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes
MP10 Formació i orientació laboral
MP09 Anglès

Respecte a la qualificació d’aquests mòduls professionals, en aquest cas es farà constar la
qualificació numèrica obtinguda en el primer cicle que es cursi i convalidat en el segon cicle
que es cursi.
Són mòduls professionals reconeguts com a equivalents els detallats a continuació:
Mòduls professionals CFGM Gestió
administrativa

Mòduls professionals CFGM
Sistemes microinformàtics i xarxes

MP07 Tractament informàtic de la
informació
MP02 Operacions administratives de
compravenda
MP03 Operacions administratives de
recursos humans
MP04 Operacions auxiliars de gestió de
tresoreria
MP05 Tècnica comptable
Mp10 Empresa i Administració

MP03 SMX Aplicacions ofimàtiques (1)

MP11 SMX Empresa i iniciativa
emprenedora (2)
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(1) Es reconeixerà l’equivalència del mòdul professional 03 Aplicacions ofimàtiques del
cicle SMX quan l’alumne/a hagi superat el mòdul 07 Tractament informàtic de la
informació del cicle GAD.
La qualificació del mòdul professional 03 Aplicacions ofimàtiques SMX, serà l’obtinguda
al mòdul professional 07 Tractament informàtic de la informació GAD.
(2) Es reconeixerà l’equivalència del mòdul professional MP11 SMX Empresa e iniciativa
emprenedora quan l’alumne/a hagi superat la totalitat dels mòduls professionals
considerats equivalents del cicle de Gestió administrativa.
La qualificació del mòdul MP11 SMX Empresa i iniciativa emprenedora serà la mitjana
ponderada de les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals equivalents.
Mòduls professionals i/o unitats formatives reconegudes, es farà constar la qualificació
numèrica d’aquests mòduls professionals i/o unitats formatives en l’expedient acadèmic de
cadascun dels cicles.
La totalitat de les hores de lliure disposició assignades als mòduls professionals del cicle
formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa, han estat utilitzades per als mòduls/unitats
formatives del cicle Sistemes microinformàtics i xarxes relacionades a continuació:
Mòduls professionals SMX

Unitats formatives

MP 01 Muntatge i manteniment
d’equips (parcial, 56 h)

UF5 Manteniment d’equips
microinformàtics
UF 06 Instal·lació de
programari

MP02 Sistemes operatius monolloc
(99 h)

Hores UF

UF1 Introducció als sistemes
operatius
UF2 Sistemes operatius
propietàris
UF3 Sistemes operatius lliures

Total

28 h
28h

33 h
33h
33h

155 h

Per tal de superar el cicle de Gestió administrativa i poder obtenir el títol, l’alumne haurà
d’haver superat tots els mòduls professionals GAD i les unitats formatives de SMX indicades
en la taula anterior.
La totalitat de les hores de lliure disposició assignades als mòduls professionals del cicle
formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes, han estat utilitzades per als
mòduls/unitats formatives del cicle Gestió administrativa relacionades a continuació:
Mòduls professionals GAD

Unitats formatives

MP01 Comunicació empresarial
i atenció al client (132 h)

UF1 Comunicació empresarial oral
UF2 Comunicació empresarial escrita
UF3 Sistemes d’arxiu
UF4 Atenció al client
Total

Hores UF
33 h
33 h
33 h
33 h
132 h

Per tal de superar el cicle de Sistemes Microinformàtics i xarxes i poder obtenir el títol,
l’alumnat haurà d’haver superat tots els mòduls professionals de SMX, els mòduls
professionals de GAD reconeguts com a equivalents dels mòduls MP03 SMX i MP11 SMX
com s’estableix en la taula 2, i les unitats formatives de GAD indicades en la taula anterior. En
cas contrari no ha superat el cicle.

