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Sol·licitud de convalidació d'estudis de formació pr ofessional específica i d’estudis i/o títols univer sitaris 
 
Cognoms i nom: _______________________________________________________________________________________ 
DNI/Pass: ____________________ Telèfons de contacte: ______________________________________________________ 
Domicili: ___________________________________________________ Població: __________________________________ 
 
EXPOSA: 
 
1. Que ha cursat i superat (� totalment / (� parcialment) el cicle de formació professional específica: 
  ________________________________________________________________________________________________  
2. Que ha obtingut el certificat de validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials 

(Programa QUALIFICA’T / ACREDITA'T / Reconeixement): 
 (nom del cicle) _____________________________________________________________________________________  
3. Que ha obtingut el certificat d’acreditació de competències professionals corresponent al cicle de formació professional 

específica: 
 (nom del cicle) _____________________________________________________________________________________  
4. Que ha cursat els estudis universitaris o ha obtingut el títol universitari: 
 (nom dels estudis) __________________________________________________________________________________  
5. Que està matriculat/ada a l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell en el cicle formatiu: 

� CFM 1601 «CAI» � CFM SC10 «APD» � 1r 
� CFM IC10 «SMX» � CFM AG10 «GAD» � 2n 
� CFS ICA0 «ASIX»   � 3r 
� CFS ICB0 «DAM»     
� CFS SCB0 «EDI»     

 
SOL·LICITA: 
 

� Que li siguin convalidats els crèdits/mòduls/UF 
    
    
    
    
    

 
Per la qual cosa presenta la documentació següent: 

• Per a la convalidació d’estudis de formació professional específica 
� Certificació dels estudis realitzats (original o fotocòpia compulsada), expedida per un centre autoritzat, en què consten 

els ensenyaments cursats amb la totalitat dels crèdits, durada i qualificació obtinguda) 
� Fotocòpia compulsada del Títol (o de la seva sol·licitud). 

• Per a la convalidació d’estudis universitaris 
� Certificació acadèmica dels estudis cursats (original o fotocòpia compulsada) 
� Pla d’estudis cursat a la Universitat i Programa de matèries cursades en què basa la petició. 

• Per a la convalidació de títols universitaris 
� Fotocòpia compulsada del Títol (o de la seva sol·licitud) 
� Pla d’estudis cursat a la Universitat i Programa de matèries cursades en què basa la petició. 

• Per a la convalidació d’estudis de formació professional específica 
� Certificat d’acreditació de competències professionals / Programa QUALIFICA’T /Programa ACREDITA'T / Programa 

"Reconeixement" 
 
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 mitjana amb la nota final del cicle. 
• La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en la mitjana de la nota 

final del cicle. 
• L’assistència a classe serà obligatòria fins que no s’obtingui la resolució favorable de la sol·licitud de convalidació. 

 
 
(Signat) 
 
La Seu d'Urgell, a ____ d________________ de 20__ 
 

SR/ A.  DIRECTOR/ A DE L ' INSTITUT JOAN BRUDIEU 
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Informe de la convalidació d’estudis de formació pr ofessional específica i d’estudis i/o títols univer sitaris 
 
Vista la sol·licitud de convalidació d’estudis, es proposa la següent convalidació/exempció de crèdits/mòduls/UF:  

Convalidació de crèdits/mòduls /UF 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 (signat) (signat) (signat) 

Tutor/ra Cap de Departament Coordinador FP 
 


