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1.- QUINES SOL·LICITUDS DE CONVALIDACIÓ RESOL EL CENTRE? 

2.- INFORMACIÓ GENERAL 

 

3.- QUIN ÉS EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES CONVALIDACIONS? 

 

 
SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS QUE RESOL EL CENTRE 

 

 

El centre resoldrà les sol·licituds de convalidació per a les quals s'aporte algun dels següents estudis: 
 Mòduls superats en cicles formatius LOGSE o LOE. 
 Cicles formatius LOGSE o LOE superats. 
 Certificats de Professionalitat o l’acreditació parcial de les competències adquirides. 
 Acreditació de nivells de coneixement d'Idiomes. 

 

 
1.  Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el CICLE formatiu. 

 

En règim semipresencial l’alumnat podrà formalitzar matrícula condicionada en els mòduls a efectes 
únicament de sol·licitud de convalidació. En cas de resolució desfavorable, la matrícula no serà confirmada i 
l’alumnat haurà de participar en el següent procés d’admissió que es convoque per a l’admissió en estos 
mòduls. 

 

2. Mentre no es resolguen les peticions, l’alumnat assistirà a les classes i activitats de formació dels 
mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat.  

 

3.  Qualificació dels mòduls convalidats: 
 

 Quan s'aporten CICLES LOE O LOGSE: Els mòduls CONVALIDATS es qualificaran amb la 
nota numèrica dels mòduls aportats i SÍ QUE COMPUTARAN en el càlcul de la nota mitjana 
final del cicle. 

 Quan s'aporten titulacions o estudis diferents a CICLES LOE o LOGSE: Els mòduls 
CONVALIDATS no tindran qualificació numèrica i NO COMPUTARAN en el càlcul de nota 
mitjana final del cicle. 
 

4. Els mòduls que hagin estat prèviament convalidats NO podran ser aportats per a sol·licitar la 
convalidació d'altres mòduls. En este cas, s'ha d'afegir el certificat acadèmic dels estudis que van 
donar origen a la convalidació. 

 

5. Els estudis que tinguen concedida l'equivalència específica o genèrica, a efectes acadèmics i/o 
professionals, amb títols de Formació Professional NO podran ser aportats per a la convalidació 
de mòduls. 

 

 
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2022. 

 
Les persones matriculades en un cicle de Formació Professional que obtinguen unitats de competència 
convalidables mitjançant procés permanent d’acreditació de competències durant el 
desenvolupament del curs acadèmic, podran presentar-les per a convalidar-les en qualsevol moment 
del curs
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4.- QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR CONVALIDACIONS? 

5.- QUINS MÒDULS PODEN SER CONVALIDATS ENTRE CICLES DIFERENTS? 

6.- CONVALIDACIONS DELS MÒDULS FOL i EIE 

 

 

Presentar la sol·licitud de la convalidació junt la certificació acadèmica oficial dels estudis cursats i 
fotocòpia del document d'identificació nacional o estranger en la secretària del centre.  
 

Estudis LOE: SOL.LICITUD 
Estudis LOGSE SOL.LICITUD 

 
Cal posar el correu electrònic. 

La resolució i comunicació de les convalidacions per part de la direcció del centre a la persona 
interessada serà per escrit per CORREU ELECTRÒNIC, en el mes de novembre.  

 

Els mòduls que no siguen reconeguts com convalidats sinó com a mòduls aprovats amb anterioritat 
per tenir idèntic codi i denominació entre els dos cicles formatius, NO es comunicaran mitjançant 
Resolució per escrit, sinó que la persona interessada el podrà consultar en la Web Família Ítaca. 
 

 
Es poden utilitzar els següents Annexos que ofereix la normativa reguladora per a consultar els mòduls 
que poden ser convalidats entre diferents cicles: 
 

Annex I: Convalidacions de diferents cicles LOGSE 
Annex II: Convalidacions entre mòduls LOGSE i mòduls LOE 
Annex III: Convalidacions entre mòduls de diferents cicles LOE 
Annex IV: Convalidacions de títols publicats a partir del 5 de març de 2017 

 

 
 Tenir superat el mòdul de FOL o el mòdul de EIE en qualsevol dels cicles mitjans o superiors 

LOE, podran convalidar estos mòduls en qualsevol altre cicle mitjà o superior LOE. 
 

 Tenir superat el mòdul de FOL en qualsevol cicle de grau mitjà o superior LOGSE més un 
Curs bàsic de prevenció de riscos laborals de 30 hores com a mínim, podrà convalidar el 
mòdul de FOL en cicles LOE. 

 

 Administració Gestió i comercialització en la xicoteta empresa (LOGSE) de qualsevol 
Cicle Formatiu, independentment de si és grau mitjà o superior convalida EIE de qualsevol 
Cicle Formatiu. 

 

 El cicle complet de Grau Superior en Prevenció de Riscos Professionals LOGSE, una 
vegada superat, convalidarà el mòdul de FOL en tots els cicles de grau mitjà i superior LOE. 

 

 El cicle complet de Grau Mitjà de Gestió Administrativa LOGSE, una vegada superat, podrà 
convalidar el mòdul de EIE en tots els cicles formatius de grau mitjà LOE. 

 

 El cicle complet de Grau Superior en Administració i Finances LOGSE, una vegada superat, 
podrà convalidar el mòdul de EIE en tots els cicles formatius de grau superior LOE. 

 

 Els mòduls de FOL i IEI convalidats es qualificaran amb nota numèrica del mòdul aportat i 
computarà en el càlcul de la nota mitjana final del cicle. 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Anexo_XV.pdf/7a90771b-2932-4bc7-830c-298e7997d3f4
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500014127008&name=DLFE-1172034.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:a7ad9ca9-5d13-4294-bfd4-582590c58a14/rd1085-anexo-i.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:9aa64f11-2b14-4b65-b0d3-5c41dc46d097/rd1085-anexo-ii.pdf
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
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7.- CONVALIDACIONS DEL MÒDUL ANGLÉS TÉCNIC / HORARI RESERVAT AL MÒDUL D’ANGLÉS 

8.- CONVALIDACIONS DEL MÒDUL ANGLÉS. Codi 179 (CFGS) 0156 (CFGM) 

9.- RECONEIXEMENT DE MÒDULS APROVATS AMB ANTERIORITAT EN UN ALTRE CICLE 

 

 
Haurà d'acreditar-se un nivell B1 o superior en el cas de l'Anglès tècnic de cicles de grau mitjà i 
acreditar-se un B2 o superior en el cas de cicles de grau superior o bé alguna de les possibilitats descrites en 
els enllaços següents: 

 
 Graella resum convalidacions Inglés Tècnic 
 Annex I: Convalidacions favorables del mòdul Inglés Tècnic 
 Annex II: Convalidacions desfavorables del mòdul Inglés Tècnic 
Per a mes informació Resolució del 15 de setembre 
 

 Alumnat provinent d’una altra comunitat autònoma:  

 

Les sol·licituds de convalidació del mòdul professional d’Anglès Tècnic en les quals s’aporte la 
superació d’un mòdul d’Anglès Tècnic, serà la Conselleria d’Educació qui resoldrà dita sol·licitud de 
convalidació. ANNEX XVIII 
 

L'alumnat procedent d'una altra Comunitat Autònoma amb estudis iniciats d'un cicle, haurà de cursar i 
superar el mòdul d'Inglés Tècnic del currículum del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, per a 
l'obtenció del corresponent títol. 

 
 

 
 Acreditar el nivell de coneixement d'anglès B1, podrà convalidar el mòdul d'anglès en qualsevol 

cicle MITJÀ LOE. 
 Acreditar el nivell de coneixement d'anglès B2, podrà convalidar el mòdul d'anglès en qualsevol 

cicle MITJÀ LOE o SUPERIOR LOE. 
 El Títol de Grau en Filologia Anglesa o en Traducció i Interpretació (anglès), podrà convalidar 

l'anglès en qualsevol cicle MITJÀ LOE o SUPERIOR LOE. 

 

 

 
Un mòdul ve definit per un codi, denominació, càrrega horària, resultats d'aprenentatge i continguts, 
podent formar part de diversos cicles formatius. 
 

En el cas de cursar un cicle en el qual es troba un mòdul que tinga idèntic codi i que haja estat superat 
en un altre cicle, no caldrà repetir-lo i serà qualificat amb la mateixa nota obtinguda. 
 

L'alumnat ha de sol·licitar el reconeixement dels mòduls aprovats amb anterioritat en un altre cicle, per 
deixar-ne constància en el seu expedient utilitzant la sol·licitud de convalidació. 

 
La següent eina ofereix informació de caràcter orientatiu sobre aquells mòduls dels cicles formatius LOE 
que són comunes a diverses titulacions: MÒDULS COMUNS A DIVERSOS TÍTOLS LOE. 
 

Els mòduls que siguen reconeguts com a mòduls aprovats amb anterioritat per tenir idèntic codi en els 
dos cicles formatius, no es comunicarà mitjançant Resolució per escrit, sinó que es podran consultar en 
la Web Família Ítaca. 

 
Per a mes informació CONVALIDACIONES FP 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/162743641/Quadre+Resum_VAL.pdf/
https://ceice.gva.es/documents/161863064/165868742/Annex+I+favorables+val.pdf/20f61798-bb0d-4498-92c3-fcdff7e24783
https://ceice.gva.es/documents/161863064/165868742/Annex+II+defavorables+val.pdf/bc164089-e1b8-41c9-82a0-96616fa00c9e
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9454.pdf
https://ceice.gva.es/documents/161863064/165868742/Annex+XVIII+Convalida+Conselleria/47193e95-ab2d-4fb9-8e48-aa1ba3a94e79
https://www.fpmislata.com/wordpress/wp-content/uploads/anexo-ii-mp-comunes-a-varios-titulos-loe-solo-cipfp-mislata.pdf
https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/convalidaciones

