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CONVALIDACIONS EIE 
 
Cas 1 
Alumnat que té aprovat Administració, gestió i comercialització en la petita 
empresa LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària LOGSE, 
Organització i gestió d’una explotació agrària familiar LOGSE, Organització i 
gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives LOGSE, o 
bé disposa del títol de tècnic en Gestió administrativa LOGSE o del títol de tècnic 
superior en Administració i finances LOGSE i està matriculat en un cicle LOE 
En aquest cas aplica el que estableixen els RD dels títols LOE que han substituït els 
cicles que tenien els crèdits mencionats concatenat amb el RD del cicle LOE que cursa. 
Li permet convalidar la UF1 Empresa i iniciativa emprenedora tant a grau superior com 
a grau mitjà. 
Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, heu de fer constar CV en les 
qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del 
cicle. 
 
Cas 2 
Alumnat que té aprovat EIE LOE i està matriculat en un cicle LOE 
En aquest cas aplica el que estableix el RD del cicle LOE que cursa. Si cursa un gm heu 
de basar-vos en l’article 14.2 i si cursa un gs heu de basar-vos en l’article 15.2. Segons 
els RD aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa 
referència al grau, vol dir que tant és que sigui gm com gs). 
Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, heu de fer constar la mateixa 
qualificació numèrica obtinguda en el mòdul professional EIE per al cicle anterior. 
Aquesta qualificació intervindrà en el càlcul de la mitjana global del cicle de la mateixa 
forma que qualsevol altre mòdul professional. 
 
Cas 3 
Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments i està matriculat en un cicle LOE 
En aquest cas no podeu aplicar cap norma, i ho heu de fer arribar a la Direcció General 
com a convalidació singular. 
Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar CV 
en les qualificacions, i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global 
del cicle. 
 


