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La Subdirecció General d'Ordenació i Innovació de la Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional, resol les convalidacions quan els estudis aportats són els següents: 
o Estudis Universitaris oficials 
o Títols de Formació Professional i Mòduls Experimentals de Nivell II o Nivell III, regulats a l'empara de la Llei 14/1970, de 4 d'agost General d'Educació i Finançament de la Reforma 

Educativa 
o Mòduls Professionals derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (LOE) i la persona està matriculada en Mòduls Professionals derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre 

(LOGSE) 

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 Durant el curs escolar, però tindran preferència les sol·licituds presentades fins al final del mes d'octubre. 

PROCEDIMENT 

1) Documentació:  

a) Sol·licitud. Ha de constar el segell d'entrada de la secretaria del centre educatiu. 
b) Certificat acadèmic en espanyol dels estudis universitaris realitzats, o bé dels estudis de formació professional de primer o segon grau (FPI o FPII). Els certificats 

acadèmics hauran de ser expedits per centres oficials i, en el cas que consten convalidacions, adaptacions o reconeixements, s'ha d'aportar el certificat acadèmic 
dels estudis que els van donar origen. 

c) Si es desitgen convalidar mòduls aportant universitaris, el sol·licitant ha d'incloure els programes de les assignatures cursades i superades que l'alumne considere 
que donen lloc a la convalidació del mòdul o mòduls sol·licitats. Aquests programes han d'anar segellats per la Universitat i estar redactats en espanyol. En cada 
programa ha de constar el mateix curs acadèmic que figura en el certificat com superat. Si no fora així, s'ha d'adjuntar un escrit de la universitat confirmant que els 
programes són els que es van impartir el curs que es van superar. No es consideraran els programes d'assignatures convalidades, reconegudes, adaptades o 
superades per compensació. El nombre de mòduls que se sol·liciten no ha de superar el 60% dels crèdits ECTS establits per als ensenyaments mínims del títol en el 
cicle del qual s'efectua la matrícula per als quals se sol·licita la convalidació. 

d) En el seu cas, diploma del curs de prevenció de riscos laborals, conforme a la legislació vigent. 
e) Fotocòpia del DNI, si la sol·licitud no s'emplena amb l'ordinador. 
f) A més, l'interessat haurà de registrar-se en la SEU ELECTRÒNICA del Ministeri.  

 
2) Lliurament de la sol·licitud: 

a) En la secretaria del centre, en horari d'atenció al públic, de manera presencial. 
 

3) Resolució: 
a) El sol·licitant descarregarà directament la resolució de la SEU electrònica del ministeri com a li arribe, via correu electrònic, la notificació que la mateixa es troba 

disponible. 
b) 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. 

c) I per tot això, 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. 
 

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. 

https://www.todofp.es/dam/jcr:03cf17aa-78f0-4278-868b-8717dec6b866/solicitud-de-convalidaciones-bueno-pdf.pdf
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
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Què no es pot convalidar? 

• Mòdul de FCT: ja que és objecte d'exempció per part de la direcció del centre si es compleixen les condicions establides per a la mateixa (articles 39 i 40.2 del Reial decret 1147/2011, de 29 
de juliol  i article 3.4 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre)  

• Mòdul de Projecte: no es pot sol·licitar la convalidació ni l'exempció, en cap cas (article 3.5 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre)  

  
Què no puc aportar per a convalidar? 

• Estudis estrangers, inclosos aquells que han sigut objecte d'homologació. 

• Màsters oficials. 

• Títols propis universitaris. 

• Estudis universitaris quan se sol·licita la convalidació de mòduls professionals de cicles formatius de grau mitjà. (RD 1618/2011, de 14 de novembre, sobre el reconeixement d'estudis en 
l'àmbit de l'educació superior). 

• Estudis convalidats prèviament: Mòduls convalidats o assignatures d'estudis universitaris oficials de diplomat, llicenciat o grau que consten com convalidades, reconegudes, adaptades o 
superades per compensació (article 3.8 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre ). 

• Títols equivalents finalitzats: Títols del sistema educatiu que tinguen declarada l'equivalència amb el cicle en el qual es troba el mòdul o els mòduls que se sol·liciten. 

• Certificats d'idiomes no reconeguts oficialment. 

• Certificats de professionalitat anteriors a la Llei orgànica 5/2002 de 19 de Juny de les Qualificacions i de la Formació Professional, o aquells que no expressen les unitats de competència 
correctament. 

• Experiència professional, formació no formal, informal o d'altres organismes i institucions. (article 3.9 del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre ) 

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

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-19597-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-19597-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17274.pdf
https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html%23cla-01-01

