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Sol·licitud de convalidacions gestionada per el centre  

Dades del centre .    
Codi  Nom  

  

Adreça Municipi 

  

Nom i cognoms de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport Número 

   

Matriculat al cicle formatiu 
Codi                 Nom 

  

Documentació que aporta: 

 Títol o resguard del títol LOGSE 

 Títol o resguard del títol LOE 

 Certificat acadèmic dels mòduls superats 

 Certificat acadèmic dels crèdits superats 

 Certificat acadèmic del Crèdit de Formació i Orientació Laboral (LOGSE)   

 Certificat acadèmic del Mòdul professional de Formació i orientació laboral d’un altre títol LOE 

 Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals 

 Certificat acadèmic del Mòdul professional d’Empresa i iniciativa emprenedora LOE 

 Certificat acadèmic del Crèdit d’ d'Administració, gestió i comercialització de la petita empresa LOGSE 

 Certificats reconeixement de l’experiència laboral – PROGRAMA QUALIFICA’T 

 Certificats reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. 

 Certificat acreditació de competències 

 Certificat de professionalitat o be el certificat parcial de les unitats de competència del SOC 

 Certificació de la superació totes les unitats formatives, mòduls professionals assolits mitjançant el 
reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o entitats.- mesures flexibilitzadores. 

 Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals derivats d’una unitat de 
competència assolits mitjançant la validació de la formació dels títols LOGSE/LOE.- Programa Qualifica’t 

 

Relació de mòduls U/F o crèdits a convalidar 
 
 
 
 
 
 
La persona està informada de: 

 Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu d’algun mòdul títol LOE o Crèdit títol LOGSE, per 
tant ha de disposar del requisits d’accés. 

 La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final del cicle. 

 La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final del cicle. 

Signatura del sol·licitant  

 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes,  a ........... d  ..................................... de 201.....  



       

 
 
 


