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INFORMACIÓ CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS
La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l'alumnat d'ensenyaments
de formació professional inicial. Les convalidacions obtingudes per aplicació d'aquesta normativa
es traslladen a la documentació d'avaluació de l'alumnat principalment amb l'expressió
"convalidat", però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es
traslladen amb la mateixa qualificació.
Si es traslladen com a "convalidat" comptaran 5 punts a efectes de la qualificació final del cicle
formatiu LOE.
Convalidació directa
Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’institut.
Una convalidació directa és aquella que permet convalidar mòduls o unitats formatives aplicant
una normativa publicada al BOE. Només es poden sol·licitar convalidacions directes si amb els
estudis aportats s’obté una titulació oficial amb reconeixement a l’àmbit educatiu (principalment
cicles formatius, acreditació de competències professionals, altres), sempre que siguin
convalidables segons normativa.
No es pot tramitar una sol·licitud de convalidació directa amb certificacions o titulacions d’estudis
que no tenen reconeixement a nivell acadèmic ni si no estan contemplats en la normativa.
Convalidació singular
Aquesta convalidació la resol de forma individual el Departament d'Ensenyament.
Una convalidació singular la pot sol·licitar l'alumnat per convalidar mòduls o unitats formatives
amb continguts similars o afins (no comuns) sense cap normativa aplicable, si aporta:
•
•
•
•
•

Cicles formatius diferents al que es vol convalidar, no contemplats en la normativa
Ensenyaments reglats extingits (FP2,...)
Ensenyaments universitaris (finalitzats o només iniciats)
Ensenyaments reglats a l'estranger
Altres casos particulars de formació reglada

Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars amb estudis que
condueixin a l'obtenció d'un títol oficial; per tant, no es pot sol·licitar la convalidació per cursets
i/o diplomes d'estudis no reglats.
Els títols oficials amb reconeixement a l'àmbit acadèmic només els expedeix l'Administració
educativa, totes les altres administracions no expedeixen títols amb reconeixement acadèmic.
Acreditació de competències professionals
El Departament d'Ensenyament ha anat convocant a través de diferents programes (Qualifica't,
Reconeixements, Acredita't i Certificats de professionalitat) diversos processos per a l'acreditació
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de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols
de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional del
sistema educatiu.
L’alumnat que té un certificat Qualifica’t o un certificat de Reconeixement i es matricula al
mateix cicle pel que ha fet la validació o el reconeixement, per als mòduls o unitats formatives
validats o reconeguts, ha de sol·licitar la convalidació i a l'expedient obtindrà:
•
•

una convalidació si l'ha obtingut per experiència laboral
la qualificació del certificat si l'ha obtingut per formació

L’alumnat que té un certificat Acredita’t o un Certificat de professionalitat pot sol·licitar
convalidació si es matricula al mateix cicle pel que ha obtingut el certificat a què corresponen les
unitats de competència acreditades.
El certificat de professionalitat ha de detallar les unitats de competència acreditades. Si un mòdul
professional té més d’una unitat de competència, ha de tenir-les totes acreditades per poder
gaudir de la convalidació.
En l'expedient, tant el mòdul professional com les unitats formatives constaran com una
convalidació.

TOTES LES SOL·LICITUDS DE CONVALIDACIÓ S’HAN DE LLIURAR A LA
SECRETARIA DE L’INSTITUT.
ES PODEN SOL·LICITAR DES DEL PERÍODE DE MATRICULACIÓ I FINS AL 15
DE MAIG DEL CURS MATRICULAT SI ES VOL LA RESOLUCIÓ PEL CURS
D’ENGUANY.
UNA VEGADA RESOLTA LA SOL·LICTID DE MANERA POSITIVA L’ALUMNE
TÉ 7 DIES PER A PRESENTAR UNA SOL·LICITUD DE RENÚNCIA, TAMBÉ A
LA SECRETARIA DE L’INSTITUT.

