Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Investigador Blanxart
CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
SOL·LICITUD CONVALIDACIONS CFGM CAI
CURS : 2020-21
En/Na _______________________________________________________________________
amb DNI ____________________________ matriculat/da actualment a l’Ins.Investigador Blanxart
al cicle formatiu:
GRAU MITJÀ
□ Cures Auxiliars d’Infermeria

EXPOSO: que he cursat (cal adjuntar la documentació justificativa del títol al·legat).
□ Nom del cicle: _________________________________________________________________
Cicle formatiu de Grau Mitjà

LOGSE

LOE

Cicle formatiu de Grau Superior

LOGSE

LOE

□ FPII : __________________________________________________________
□ Estudis Universitaris :__________________________________________________
SOL·LICITO: la convalidació de les UF especificades dels següents MP:
C1

C7

C2

C8

C3

C9

C4

C10

C5

C11

C6
* Recordem que el MP FCT no es pot convalidar. Si es tenen requisits, es podrà demanar l’exempció
corresponent que el Tutor/a tramitarà.
Signatura de l’alumne/a

Nom i cognoms Tutor/a i signatura

Terrassa, ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
DIRECTOR/A INSTITUT INVESTIGADOR BLANXART

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Investigador Blanxart
LA PERSONA ESTÀ INFORMADA DE:
•

Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu
corresponent i per tant ha de disposar dels requisits d’accés.

•

L’efecte de la nota ve determinada a la graella de convalidacions del cicle que s’està
cursant d’acord a la llegenda següent:
o

C: la qualificació serà Convalidat , la nota serà un 5 i farà mitjana amb la nota
final de cicle.

o

R: la qualificació serà la mateixa nota que va obtenir en el cicle LOE que va
cursar.

o

D: convalidació singular tramitada pel Departament d’Ensenyament.

o

NC: la resol el centre i no correspon la convalidació. (No cal tramitar-la)

o

ND: la resol el Departament d’Ensenyament i no correspon la convalidació.
(No cal tramitar-la).

Per a poder tramitar la convalidació correctament heu de presentar original i fotocòpia de la
documentació corresponent.
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

