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La convalidació és el procediment pel qual es reconeix que uns estudis reglats oficials del sistema educatiu contenen els resultats d'aprenentatge, continguts i càrrega horària del mòdul o mòduls 
professionals que se sol·licite convalidar. 
 
També és possible sol·licitar convalidacions de mòduls professionals a partir de les unitats de competència obtingudes per reconeixement de l'experiència laboral o formació no formal en 
procediments d'acreditació de competències o altres. 
 

REQUISIT 
INDISPENSABLE 

Per a sol·licitar la convalidació, la persona ha d'estar matriculada en un centre docent autoritzat, cursant ensenyaments d'FP. Els alumnes del règim presencial hauran 
d'estar matriculats en els mòduls que es pretén convalidar.  

TERMINI 
Alumnes admesos al juliol: Del 19 al 30 de setembre. 
Alumnes admesos al setembre: Del 19 de setembre al 7 d'octubre. 

PROCEDIMENT 

1) Documentació: És IMPRESCINDIBLE indicar el GRUP en la sol·licitud. Es resoldran prioritàriament les sol·licituds en les quals conste el grup de matrícula. 
a) Sol·licitud.   
b) Certificat acadèmic. Si no es disposa d'ell i els estudis que s'aporten s'han cursat en aquest centre a partir de 2014, no farà falta aportar-lo si s'indica en la 

sol·licitud. 
c) Fotocòpia del DNI, si la sol·licitud no s'emplena amb l'ordinador. 

2) Lliurament de la sol·licitud: 
a) Alumnes presencials: en les bústies de secretaria, durant l'horari d'obertura del centre. 
b) Alumnes semipresencials: en el correu convalidaciones@iesabastos.org 

3) Resolució: 
a) La resolució de la convalidació es podrà consultar en Web Ítaca. 
b) El tutor entregarà la resolució de convalidació en paper a durant el mes de novembre. 
c) El reconeixement de mòduls aprovats amb anterioritat es consultarà en Web Ítaca. 

4) Mentre no es resolguen les peticions, l'alumnat assistirà a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser 
proposat per a realitzar el mòdul professional de FCT ni el de Projecte si no compleix els requisits exigibles per la normativa en vigor. 

SUPÒSITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mòduls 
Professionals o 
cicles formatius 

LOE/LOGSE 

 

CONVALIDACIONS Previ reconeixement i resolució de la Direcció del centre. 

Qualificació: La del mòdul cursat.  
Si la convalidació exigeix considerar més d'un 
mòdul professional, la qualificació final serà el 
resultat del càlcul de la mitjana aritmètica de les 
qualificacions obtingudes en aquests mòduls. 

APROVAT AMB 
ANTERIORITAT 

Mòduls idèntics- codis idèntics- qualificacions 
idèntiques. Reconeixement de mòduls aprovats amb anterioritat. 
Els mòduls professionals que tinguen els mateixos codis i les 
mateixes denominacions. Aquests mòduls professionals no deuran, 
per tant, ser objecte de convalidació, per la qual cosa el seu 
reconeixement apareixerà directament en Web Ítaca. 

Qualificació: La del mòdul cursat.  

 

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18508_BI.pdf
mailto:convalidaciones@iesabastos.org
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SUPÒSITS 

FOL 

 

o De Cicle Formatiu LOE a un altre LOE: es convalidarà, amb independència del cicle 
formatiu de grau mitjà o superior al que pertanguen. (article 3.6 RD 1085/2020). 

o De Cicle Formatiu LOGSE a Cicle Formatiu LOE: mòdul FOL cursat + diploma del 
curs de prevenció de riscos laborals, on han de constar les hores, el contingut i 
l'esment exprés que el curs realitzat s'ajusta al que s'estableix en el Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

NOTA: Com saber si un cicle és LOE o LOGSE? Indicis: 

Qualificació: Es conserva la nota del FOL cursat. LOE:  

• Sempre tenen dos cursos complets (2000 h) 

• Té EIE en segon curs, a excepció dels cicles de les famílies d'Administració i 
Comerç 

• Si s'ha cursat a la Comunitat Valenciana, té HDI1 i HDI2 (anglés tècnic en 
primer i segon curs. 

LOGSE: 

• Alguns cicles no estaven formats per dos cursos complets. 

• Alguns cicles tenien AGC en segon. 

• No tenien HDI1 i HDI2. 

EIE 

o De Cicle Formatiu LOGSE o LOE a un altre LOE: es convalidarà, amb independència 
del cicle formatiu de grau mitjà o superior al que pertanguen. (article 3.6 RD 
1085/2020). 

 

Qualificació: La del mòdul cursat (EIE o AGC).  
Si la convalidació exigeix considerar més d'un 
mòdul professional, la qualificació final serà el 
resultat del càlcul de la mitjana aritmètica de les 
qualificacions obtingudes en aquests mòduls 
(Exemple: Convalidació per haver cursat un cicle 
formatiu complet). 

Inglés tècnic (HDI1 i 
HDI2) 

Reconeixement d'aprovat amb anterioritat. Qualificació: La del mòdul cursat. 

Mòdul de Llengua 
Estrangera: 

o Grau Mitjà: Mòduls professionals o certificacions acadèmiques oficials de nivell 
intermedi B1 o superior. 

o Grau Superior: Mòduls professionals o certificacions acadèmiques oficials de nivell 
avançat B2. 

o Titulacions universitàries oficials en Filologia o Traducció i Interpretació de la 
mateixa especialitat de la llengua estrangera que es desitja convalidar 

Qualificació: Si s'aporta un mòdul professional, es 
traslladarà la nota del mòdul aprovat amb 
anterioritat. 
 
Si s'aporta una altra certificació, no se li assignarà 
qualificació numèrica i no computarà a l'efecte del 
càlcul de la nota mitjana. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
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 Mòduls pertanyents a diferents cicles i que poden ser convalidats: 

• Annex II: Convalidacions de LOGSE a LOE. 

• Annex III: Convalidacions de LOE a LOE. 

• Annex IV: Convalidacions de LOE a LOE de títols publicats a partir de març de 2017 

 
Taula de convalidacions de mòduls professionals més habituals en el nostre centre. 
 

Convalidacions del mòdul professional "Anglés tècnic / Horari reservat al mòdul d'anglés" 

• Quadre resum 

• Convalidacions favorables 

• Convalidacions desfavorables  

• Convalidacions competència de la Conselleria: mòduls d'anglés tècnic no cursats a la Comunitat Valenciana: sol·licitud 

 

Per a més informació: https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html#*cla-01-01 

 

https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones/normativa-de-apoyo.html
https://www.todofp.es/dam/jcr:7d4d7851-9f3b-4d2f-bfe7-8d9f01caf7fb/rd1085-anexo-iii.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:adc8a2de-fa5a-4353-a4ca-e78a707d9998/rd1085-anexo-iv.pdf
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017535981&name=DLFE-1253128.pdf
https://ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Cuadro+Resumen_ES.pdf
https://ceice.gva.es/documents/161863064/165868742/Annex+I+favorables+cas.pdf/9f39bb13-dec7-41dd-a00f-ed002b52817f
https://ceice.gva.es/documents/161863064/165868742/Annex+II+defavorables+cas.pdf/b696c891-a8e9-432b-9031-d0031e50e0f2
https://ceice.gva.es/documents/161863064/165868742/Annex+XVIII+Convalida+Conselleria/47193e95-ab2d-4fb9-8e48-aa1ba3a94e79
https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html%23cla-01-01

