Preguntes més freqüents sobre el procés de convalidació de crèdits o mòduls
de cicles formatius de formació professional
En aquest document podeu resoldre els dubtes que sovint sorgeixen quan es vol sol·licitar la
convalidació de crèdits o mòduls en la inscripció a les proves d’obtenció dels títols de
tècnic/a i tècnic/a superior de cicles formatius de formació professional específica.
A. Convalidacions directes
B. Convalidacions singulars
C. Tramitació
A. Convalidacions directes
1. Què són les convalidacions directes?
Són les convalidacions que poden sol·licitar les persones que han cursat algun cicle formatiu
de formació professional específica i que s’inscriuen a un altre cicle.
2. Què és un crèdit o mòdul transversal?
És un crèdit o mòdul que es troba en el currículum de diversos cicles formatius i que treballa
capacitats necessàries per a diversos cicles tècnics o tècnics superiors. Per exemple, són
crèdits o mòduls transversals:
− formació i orientació laboral
− administració, gestió i comercialització de la petita empresa
− relacions en l’equip de treball (grau mitjà)
− relacions en l’àmbit de treball (grau superior)
− empresa i iniciativa emprenedora
3. Si he cursat un cicle formatiu de grau mitjà i ara m’inscric a un altre, també de grau
mitjà, puc convalidar el crèdit o mòdul de formació i orientació laboral (FOL)?
Sí, en el cas que el cicle que s'ha fet i el que es vol fer pertanyin al mateix pla d'estudis
(LOGSE o LOE).
4. Vaig cursar un cicle formatiu de grau superior i ara m’inscric a un altre de grau
mitjà: puc convalidar la formació i orientació laboral (FOL)?
Sí, però solament entre els cicles formatius del mateix pla d'estudis.
5. Si vaig cursar la matèria optativa de formació laboral del batxillerat, puc convalidar
algun crèdit dels cicles formatius?
Sí, però solament els cicles formatius del pla d'estudis LOGSE.
6. Si vaig cursar un crèdit d'un cicle formatiu i ara m’inscric a un altre que té un crèdit
amb la mateixa denominació i durada, puc sol·licitar-ne la convalidació?
Pel que fa als títols de formació professional del pla d'estudis LOGSE, cal consultar la
informació que preveu a l’Ordre ENS/58/2003, de 12 de febrer (DOGC 3826, de 20.2.2003) i
la correcció d’errades posterior (DOGC 3829, de 24.2.2003).
Pel que fa als títols de formació professional del pla d'estudis LOE, cal consultar els annexos
dels reials decrets on s'estableixen les convalidacions de cada títol publicat.

B. Convalidacions singulars
7. Què són les convalidacions singulars?
Són les convalidacions que poden sol·licitar les persones que han cursat ensenyaments
universitaris o ensenyaments extingits. Si es tracta d’estudis fets a l’estranger, cal presentar
l’homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o del Departament d'Ensenyament.
Es tracta de casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que els resol
individualment la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial.
8. Puc sol·licitar una convalidació singular si vaig començar estudis universitaris que
no vaig acabar?
Sí, es poden demanar convalidacions amb els estudis universitaris no finalitzats.
9. A l’antiga FP2 vaig fer una assignatura similar a formació i orientació laboral (FOL),
puc sol·licitar la convalidació d’aquest crèdit?
Aquest és el cas d’estudis extingits perquè el pla d’estudis de l’antiga FP2 ja no existeix.
Tanmateix, i solament per a títols del pla d'estudis LOGSE, està previst aquest tipus de
convalidació: és el cas de l’especialitat administrativa i comercial (si teniu aquests estudis
previs podeu demanar la convalidació del crèdit de FOL del pla d'estudis LOGSE). Per tant,
si vau estudiar a l’antiga FP2 una especialitat diferent, no us correspon la convalidació del
crèdit de FOL.
10. Si tinc estudis d’idiomes, puc convalidar els crèdits de llengua estrangera dels
cicles formatius?
No. En principi, la formació de llengües estrangeres en els cicles formatius té com a objectiu
treballar les competències lingüístiques en l’àmbit professional del cicle formatiu que s’està
cursant i, per tant, requereix el treball d’estructures i de vocabulari específic que no s’estudia
a les escoles oficials d’idiomes, per exemple.
Tanmateix, si ho creieu oportú podeu sol·licitar una convalidació singular sempre que
pugueu aportar formació reglada que condueixi a l’expedició d’un títol oficial (escola oficial
d'idiomes, titulacions universitàries que incloguin idiomes…).
11. Si he fet cursets que tenen relació amb els continguts del cicle formatiu que estic
realitzant, puc sol·licitar la convalidació de crèdits?
No, per poder sol·licitar una convalidació singular cal acreditar formació reglada que
condueixi a l’expedició d’un títol oficial.
12. Puc demanar la convalidació d'unitats formatives que formen part d'un mòdul?
Sí.

C. Tramitació
13. Puc sol·licitar la convalidació de crèdits si no m’inscric a les proves d’obtenció de
títol?
No. La resolució de les sol·licituds presentades està condicionada al fet que la persona
sol·licitant formalitzi la inscripció a les proves d’obtenció de títol.
14. M’he de matricular als crèdits dels quals puc sol·licitar la convalidació?
Sí, atès que l’aplicació d’inscripció a les proves permet indicar a quins crèdits us matriculeu
per avaluar-los, de quins crèdits demaneu la convalidació i quins crèdits teniu superats.
15. He de fer algun tràmit per convalidar crèdits o es fa automàticament segons els
estudis que hagi cursat abans d’iniciar el cicle formatiu?
Sí, cal formalitzar la sol·licitud de convalidació de crèdits a l’aplicació d’inscripció a les
proves, dins del termini que estableix la resolució que les convoca i aportant la
documentació necessària. Per tant, les persones que s’inscriuen a un cicle formatiu i volen
convalidar algun crèdit ho han de sol·licitar expressament.
16. Quan se sol·licita la convalidació de crèdits?
Per a la convocatòria de 2012, el període de presentació de la sol·licitud de convalidació
singular acaba el 25 de setembre
17. Com sabré si se m’atorga la convalidació?
Una vegada s’hagi estudiat la sol·licitud de convalidació, es comunicarà a la persona
interessada per telèfon o per correu electrònic, si encara no està inscrita a les proves. La
resolució es remetrà a la Comissió Avaluadora on estigui inscrita.
18. Hauré de pagar el cost del crèdit del qual demano la convalidació?
Sí.
19. Per fer la sol·licitud de convalidació cal aportar documents originals?
No, no és necessari ni recomanable adjuntar-hi documents originals. Els documents
originals els hauria de conservar la persona interessada. Ara bé, les fotocòpies de certificats,
títols i altres documents han d’estar necessàriament compulsades (una fotocòpia sense
compulsar no té validesa per formalitzar tràmits, atès que quan es compulsa es deixa
constància que el document fotocopiat és exactament igual que l’original i no està
manipulat).
20. Cal compulsar les fotocòpies?
Les fotocòpies han de ser compulsades per l’organisme que rep la documentació (en aquest
cas, el Departament d’Ensenyament). Tanmateix, també poden compulsar fotocòpies els
serveis territorials i les oficines gestores del Departament d’Ensenyament. Per fer-ho cal
portar tota la documentació original i les fotocòpies que es compulsaran.
21. Cal compulsar la fotocòpia del document nacional d’identitat?
No, no és necessari. Aquest document només serveix per identificar la persona sol·licitant.

22. On he de presentar la sol·licitud de convalidació de crèdits?
La sol·licitud de convalidació (signada) i les fotocòpies compulsades dels documents
necessaris s’han de presentar als serveis territorials o a l’oficina gestora (on us hagin
compulsat les fotocòpies). Aquest organisme s’encarregarà de fer arribar la documentació a
la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del
Departament d’Ensenyament.
No oblideu que els documents originals els heu de conservar vosaltres.

