
Sol.licitud de convalidació singular d’estudis de formació professional específica 

Dades personals de l’alumne 

DNI / NlE  Cognoms i nom 

Adreça 

Localitat  Codi postal 

Telèfon de contacte  Correu electrònic 

Exposa 

Que ha cursat i superat els estudis de: 

Que estic matriculat/da en el  Cicle Formatiu:  

en el Centre: Institut Escola Municipal de Treball. 

Localitat: Granollers     Província: Barcelona 

Sol·licita 

Que li siguin convalidats els mòduls / crèdits:   

 Per la qual cosa presenta la documentació següent:  

 Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o Número d’Identificació d’Estrangers (NIE).

Marqueu una opció 

 Certificat de qualificacions dels estudis realitzats expedit per un centre autoritzat, en què consten els 
ensenyaments cursats amb la totalitat de les unitats formatives / crèdits, durada i qualificació obtinguda. I també 
fotocòpia compulsada del títol del cicle formatiu realitzat.

 Altres: ________________________________________________________________________________ 

L’alumne/a està informat que:

 Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en un cicle formatiu i no s'acceptaran sol·licituds fora de termini.
 Els mòduls i les unitats formatives sol·licitades en aquest imprès són el que tramitarem de literalment. Qualsevol errada de codis, 

matèries o noms d'aquesta sol·licitud serà atribuïda a la persona que la presenta.
 La presentació de la sol·licitud no implica que els crèdits o les unitats formatives estiguin convalidades. L'alumne/a haurà d'assistir 

a les materies sol·licitades fins que rebi la resolució favorable o desfavorable.
 La  convalidació  tindrà  la  qualificació  que  estableixi el Reial  decret  1085/2020, de  9 de desembre, pel  qual s'estableixen 

convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la 
seva aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació 
professional del sistema educatiu.  

 Signatura de l’alumne/a 
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