
INFORMACIÓ CONVALIDACIONS FORMACIÓ PROFESSIONAL 

IES CONSELLERIA VALÈNCIA

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Reial  decret  1085/2020  de  9  de  desembre,  pel  qual  s'estableixen  convalidacions  de  mòduls
professionals dels títols de formació professional del sistema educatiu Español.
Els reials decrets que regulen el títol i el currículum de cadascun dels cicles formatius.

SOL·LICITUD:
Les convalidacions requeriran la matriculació prèvia de l’alumne en el cicle formatiu.
Haurà de presentar-se a la Secretaria del centre:

• Model  de  sol·licitud  en  el  qual  s'indicarà  el  codi  i  la  denominació  exacta  del  mòdul,
degudament emplenat i signat depenent de la convalidació.

• Original i fotocòpia del DNI/NIE.
• Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats o fotocòpia compulsada. 

◦ En el certificat d'un cicle formatiu haurà d'especificar-se si correspon a la LOE o a la
LOGSE.

◦ En la certificació oficial ha de constar la qualificació obtinguda en el cas d'haver cursat
un cicle LOE, ja que computarà per a la mitjana.

IMPRESOS SOL·LICITUD CONVALIDACIONS:
• Annex XV Cicles LOE Ordre 79/2010, de 27 d'agost.
• Annex XVIII Conselleria d'Educació (anglés tècnic) Ordre 86/2013, de 20 de setembre.
• Annex V Ministeri d'Educació RD 1085/2020.

TERMINIS: 
1. El termini per a la presentació de la sol·licitud és durant el mes de setembre.
2. Per a aquells alumnes que es matriculen més tard, disposaran d'un mes per a presentar la

seua sol·licitud.

RESOLUCIÓ: 
La resolució de les convalidacions pot ser resolta per:

• Pel director/a del centre públic:
• Convalidacions entre mòduls professionals de diferents cicles formatius LOGSE.
• Convalidacions entre mòduls professionals de cicles LOGSE i cicles LOE.
• Convalidacions entre mòduls professionals de cicles LOE.
• Convalidacions, en cicles LOE, per acreditació d'unitats de competència que formen

part del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
• Convalidacions entre mòduls de cicles de grau mitjà i matèries de batxillerat.
• Convalidacions de Anglés Tècnic.  

• Pel Ministeri d'Educació i Formació Professional (sol·licitud Annex V RD 1085/2020): les
convalidacions no contemplades en el punt anterior.

• Per la Conselleria  d'Educació,  Cultura i  Esport  (Anglés Tècnic casos no contemplats en
aquest document).
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Els  mòduls  professionals  que  hagen sigut  objecte  de convalidació  es  registraran  en  l'expedient
acadèmic  de  l'alumnat  i  en  les  actes  d'amb  la  nota  que  haja  obtingut  en  el  mòdul  superat  i
computaran per a la nota mitjana, a excepció dels casos que s'indiquen en el Reial Decret 1085/2020
(estudis universitaris o LOGSE) que es registraran amb «convalidat».

CONVALIDACIONS ENTRE MÒDULS DE CICLES FORMATIUS

Resum de les convalidacions entre mòduls de cicles formatius basat  en el Reial Decret 1085/2020,
de  9  de  desembre  convalidacions  de  mòduls  professionals  i  la  Resolució  en  la  qual  es  dicten
instruccions  sobre  ordenació  acadèmica  i  d'organització  de  l'activitat  docent  dels  centres  de  la
Comunitat Valenciana  que impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i
grau superior.

A. CONVALIDACIONS ENTRE CICLES LOE
Seran objecte de convalidació els mòduls professionals, comuns a diversos cicles formatius, d'igual
denominació, duració i continguts.

B. CONVALIDACIONS FOL: Formació i Orientació Laboral
• FOL derivat de LOE: es convalidaran en tots els cicles formatius d'un cicle LOE a un altre

cicle - LOE (fins i tot de grau mitjà a superior)
• FOL derivat de LOGSE a un cicle LOE: s'aportarà Certificat de Tècnic en Prevenció de

Riscos Laborals, nivell bàsic expedit d'acord amb el RD 39/1997 de 17 de gener.
• FOL  convalidarà  amb  el  cicle  complet  de  grau  superior  de  Prevenció  de  Riscos

Professionals (LOGSE- Família: Manteniment i serveis a la producció)

C. CONVALIDACIONS EIE: Empresa i Iniciativa Emprenedora
• EIE es convalidarà en tots els cicles formatius d'un cicle LOE a un altre cicle - LOE (fins i

tot de grau mitjà a superior)
• EIE es convalidarà en Cicle complet de grau mitjà en Gestió administrativa (Administració i

gestió) (LOGSE/LOE).
• EIE  es  convalidarà  en  Cicle  complet  de  grau  superior  en  Administració  i  Finances

(Administració i gestió) (LOGSE/LOE)
• EIE es convalidarà de LOGSE a LOE aportant mòduls de diferents famílies professionals:

formació aportada a convalidar grau mitjà i superior. 

D.  CONVALIDACIONS  ANGLÉS  TÈCNIC  (HRMI/HDI):  Horari  Reservat  Mòdul  d'Inglés  o
Horari Docència en Inglés.
En  aplicació  de l’article  20  de l’Ordre  79/2010,  de  27  d’agost,  Reial  decret  1085/2020,  de  9
de desembre i Resolució de 15 de setembre de 2021.
L'alumnat d'una altra comunitat que no l'haja cursat, haurà de cursar-lo obligatòriament.
Haurà d'acreditar-se un nivell B1 o superior en el cas de l'Anglés tècnic de graus mitjans i acreditar-
se un B2 o superior en el cas de graus superiors, o bé haver cursat el mòdul d’anglés técnic segons
alguna de les possibilitats descrites en la graella següent: 
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Cursant MÒDUL APORTAT MÒDUL SOL·LICITAT CALIFICACIÓ 

GRAU MITJÀ
CV0001.
Anglés Tècnic I-M

CV0001.
Anglés Tècnic I-M

ANTERIORMENT
APROVAT

GRAU MITJÀ
CV0002.
Anglés Tècnic II-M

CV0002. 
AnglésTècnic II-M

ANTERIORMENT
APROVAT

GRAU MITJÀ
CV0003.
Anglés Tècnic I-S

CV0001.
Anglés Tècnic I-M

CONVALIDACIÓ  AMB
NOTA

GRAU MITJÀ
CV0004.
Anglés Tècnic II-S

CV0002.
Anglés Tècnic II-M

CONVALIDACIÓ  AMB
NOTA

GRAU SUPERIOR
CV0003.
Anglés Tècnic I-S

CV0003.
Anglés Tècnic I-S

ANTERIORMENT
APROVAT

GRAU SUPERIOR
CV0004.
Anglés Tècnic II-S

CV0004.
Anglés Tècnic II-S

ANTERIORMENT
APROVAT

 

CONVALIDACIONS FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Els mòduls professionals de Formació Professional Bàsica que tinguen assignats diferents codis i
posseïsquen idèntiques denominacions, es convalidaran independentment del cicle formatiu al qual
pertanguen.

S'aplicarà  la  normativa  vigent  en  matèria  de  convalidació  i  exempció  de  mòduls  professionals
inclosos  en  els  títols  professionals  bàsics  en  les  condicions  mitjançant  els  procediments  amb
caràcter general per als ensenyaments de formació professional.

Els qui hagueren superat els mòduls de Comunicació i Societat I i II i les Ciències aplicades I i II en
qualsevol dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica corresponents als títols establits a
l'empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, tindran convalidats aquests mòduls en qualsevol
altre cicle formatiu de Formació Professional Bàsica.

Els alumnes i alumnes que hagen cursat un Programa de Qualificació Professional Inicial
(PQPI) i hagueren superat els mòduls formatius obligatoris de l'àmbit de comunicació i de l'àmbit
social  que,  a  més,  hagueren  superat  un  mòdul  de  llengua  Estrangera,  ben  establit  per  les
Administracions educatives o d'oferta dels centres, en l'àmbit de les seues competències, podran
obtindre la convalidació del mòdul professional de Comunicació i Societat I. Així mateix, els qui
hagueren superat el mòdul formatiu obligatori de l'àmbit científicotecnológico, podran obtindre la
convalidació del mòdul professional de ciències Aplicades I.
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CONVALIDACIONS NO CONTEMPLADES ANTERIORMENT

Per a la resta de convalidacions no contemplades en el RD 1085/2020 es tramitarà sol·licitud al
Ministeri d'Educació conforme al següent procediment (excepte el mòdul d'anglés tècnic que es
tramitarà a Conselleria, ordre 86/2013 amb l'annex XVIII):

a) L'alumne emplenarà la sol·licitud, segons el model publicat pel Ministeri /Conselleria
durant el primer mes del curs acadèmic i la presentarà en el centre públic on es trobe el seu
expedient acadèmic, aportant la documentació sobre la qual basa la seua petició.
b) El director del centre educatiu incorporarà una certificació en la qual es faça constar que
l'alumne està matriculat en el cicle formatiu per al qual sol·licita la convalidació i la remetrà
en el termini d'un mes al Ministeri/Conselleria d'Educació per a la seua resolució. Resolta la
convalidació  per  l'òrgan competent,  l'alumne haurà  de  presentar  aquesta  resolució  en  el
centre educatiu on consta el seu expedient perquè assortisca els efectes deguts.

INFORMACIÓ SEU ELECTRÒNICA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ:

Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit de la resolució de convalidació de mòduls professionals de títols
de formació  professional  del  sistema educatiu,  s'utilitza  la  Seu electrònica del  MECD per  a  la
notificació de la resolució de les convalidacions que són responsabilitat d'aquest ministeri.

https://sede.educacion.gob.es/portada.html

D'aquesta manera el sol·licitant descarregarà directament la resolució de la SEU electrònica del
ministeri quan li arribe, via correu electrònic, la notificació que la mateixa es troba disponible. Així
mateix,  la  Subdirecció  General  d'Orientació  i  Formació  Professional,  comunicarà  per  correu
electrònic  al  centre  públic  o  privat  autoritzat,  que  aquesta  resolució  ha  sigut  notificada  al
sol·licitant, enviant a més una còpia de la mateixa en un arxiu adjunt per a coneixement d'aquesta,
amb  l'excepció  que  el  centre  no  podrà  fer-la  efectiva  mentre  l'alumne  no  li  ho  comunique
oficialment.

Per això, l'alumne haurà de presentar la resolució de convalidació del Ministeri d'Educació en la
secretària del centre perquè tinga els efectes oportuns i puga reflectir-se en el seu expedient i actes
d'avaluació.

És imprescindible incloure en la sol·licitud de convalidació, el correu electrònic tant de l'interessat
com del centre públic o privat autoritzat per a possibilitar la notificació de la resolució.
L'alumne  ha  de  donar-se  d'alta  en  el  mateix  enllaç,  amb  l'opció  “registre  de  persona  física”,
introduint el NIF i una contrasenya. És important que el correu electrònic siga vàlid perquè se li
comunicarà per aquest mitjà la resolució. 

En cap cas el sol·licitant enviarà pel seu compte la sol·licitud al MECD, és el centre educatiu el que
registrarà la sol·licitud en la SEU electrònica adjuntant la documentació revisada i digitalitzada, en
format pdf, la calç es compulsa telemàticament.

El registre de l'alumnat en la SEU electrònica és necessari a l'efecte de notificació i consulta del
tràmit realitzat pel centre educatiu.
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