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GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETIN 

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS 
TIPUS DE CONVA 
LIDACIO 
NS 
Aquest document recull les possibles convalidacions de crèdits, mòduls i unitats 
formatives del cicle formatiu. 
 
Hi ha dos tipus de convalidacions: 
 
Directes:  Si s’aporta un altre cicle formatiu es poden convalidar alguns crèdits, 

mòduls o unitats formatives dels cicles formatius de Formació Professional 
Inicial. Aquestes convalidacions les resol la direcció de l’institut. 

 
Singulars:  Si s’aporten estudis extingits (que no siguin cicles formatius), estudis 

universitaris i altres formacions específiques es poden convalidar alguns 
crèdits, mòduls o unitats dels cicles formatius de Formació Professional 
Inicial. Aquestes convalidacions les resol la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament 
d’Ensenyament. 

 
 
QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE 
Totes les sol·licituds de convalidació s’han de tramitar a través de la Secretaria de l’Institut 
Francesc Ferrer i Guàrdia, dins dels terminis establerts. 
 
Només es poden tramitar sol·licituds de convalidació de l’alumnat que ja està matriculat 
en un cicle formatiu al Ins Framcesc Ferrer i Guàrdia i només es pot fer la sol·licitud per 
al cicle formatiu en el qual s’està matriculat. 
 
 
 
Molt important! 
Només es poden sol·licitar convalidacions si s’aporten estudis amb els quals s’obté una 
titulació oficial amb reconeixement a l’àmbit educatiu. Per tant, no es pot tramitar una 
sol·licitud de convalidació amb certificacions o titulacions d’estudis que no tenen 
reconeixement a nivell acadèmic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVALIDACIONS DIRECTES 
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Possibles convalidacions directes 
 
FORMACIÓ APORTADA      CRÈDITS QUE ES PODEN CONVALIDAR 
CFGS Administració i finances C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
CFGS Secretariat 
 

C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
C8 – Llengua estrangera: anglès 

CFGS Comerç internacional 
 

C3 – Logística comercial 
C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
C8 – Llengua estrangera: anglès 

CFGS Gestió del transport 
 

C3 – Logística comercial 
C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
C8 – Llengua estrangera: anglès 

Aplicacions informàtiques de propòsit general 
(CFGS Comerç internacional) 
(CFGS Gestió comercial i màrqueting) 
(CFGS Serveis al consumidor) 
(CFGS Gestió del transport) 

C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 

Aplicacions informàtiques de propòsit general 
(cicles formatius de grau superior) 

C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
 

Llengua estrangera en el comerç internacional: anglès 
(CFGS Comerç internacional) 
(CFGS Gestió del transport) 

C8 – Llengua estrangera: anglès 
 

Llengua estrangera 
(CFGS Serveis al consumidor) 
(CFGS Agències de viatges) 
(CFGS Restauració) 
(CFGS Allotjament) 
(CFGS Animació turística) 
(CFGS Informació i comercialització turístiques) 

C8 – Llengua estrangera 
 

Elaboració i presentació de documents i informació 
                             + 
Gestió de dades (CFGS Secretariat) 

C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
 

Tractament automàtic de la informació 
                             + 
Aplicacions informàtiques avançades 
(CFGS Administració i finances) 

C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
 

CFGS Administració de sistemes informàtics C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
CFGS Desenvolupament d’aplicacions informàtiques C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
CFGS Documentació sanitària C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
Aplicacions informàtiques generals 
(CFGS Documentació sanitària) 

C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
 

Formació i orientació laboral (cicles formatius 
de grau superior LOGSE) 

C9 – Formació i orientació laboral 
 

Formació i orientació laboral (cicles formatius 
de grau mitjà o superior LOE) 
UF1 – Incorporació al treball (66 h) 
UF2 – Prevenció de riscos laborals (33 h) 

C9 – Formació i orientació laboral 
 

 
 
Documentació que cal aportar per tramitar les convalidacions directes  
 
• Formulari de sol·licitud signat (s’obté, en la secretaria del centre). 
• Si els estudis que s’aporten s’han finalitzat: fotocòpia compulsada del títol (o del 
resguard) corresponent als estudis que s’han cursat. 
• Si els estudis que s’aporten no s’han finalitzat: certificat acadèmic personal expedit pel 
centre educatiu on s’han cursat els crèdits corresponents. Tingueu en compte que els 
butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids. 
LIDACIONS SINGULARS 
Cal tenir en compte que la informació següent es desprèn de resolucions de casos 
anteriors i, per tant, només es tracta d’informació a títol orientatiu. En el cas de les 
convalidacions singulars la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial estudia cada cas particular i el resol. 
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Possibles convalidacions per estudis extingits 
 
FORMACIÓ APORTADA CRÈDITS QUE ES PODEN CONVALIDAR 
FP2 Administrativa i comercial * C9 – Formació i orientació laboral 
FP2 Secretariat * C9 – Formació i orientació laboral 
FP2 Informàtica de gestió C7 – Aplicacions informàtiques de propòsit general 
MP3 Comptabilitat i gestió * C9 – Formació i orientació laboral 
MP3 Administrativa i comercial * C9 – Formació i orientació laboral 
 
* Aquestes convalidacions només s’obtenen amb les especialitats indicades i sempre que 
s’hagi obtingut el títol. Per tant, no hi ha prevista cap convalidació aportant altres 
especialitats de l’antiga FP2 o MP3. 
 
Documentació que cal aportar per tramitar les convalidacions singulars amb estudis 
extingits 
 
• Formulari de sol·licitud signat (s’obté, en la secretaria del centre). 
 
• Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard) corresponent als estudis que s’han 
cursat) 
 
 
Possibles convalidacions per estudis universitaris finalitzats (amb títol 
oficial) 
 
FORMACIÓ APORTADA CRÈDITS QUE ES PODEN CONVALIDAR 
Diplomatura en Turisme C8 – Llengua estrangera: anglès 
Diplomatura en Marina civil C8 – Llengua estrangera: anglès 
Llicenciatura en Filologia anglesa C8 – Llengua estrangera: anglès 
Altres estudis universitaris finalitzats 
(titulacions oficials) 

C9 – Formació i orientació laboral 

 
Documentació que cal aportar per tramitar les convalidacions singulars amb estudis 
universitaris finalitzats 
 
• Formulari de sol·licitud signat (s’obté, en la secretaria del centre). 
 
• Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard) corresponent als estudis que s’han 
cursat).  
 
• Si demaneu la convalidació d’algun crèdit que no sigui cap dels previstos heu d’aportar el 
programa de les assignatures en què es basa la vostra sol·licitud de convalidació i 
fotocòpia compulsada, per la universitat, del pla d’estudis (relació d’assignatures i 
número de crèdits) corresponent als estudis universitaris que s’aporten. 
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Possibles convalidacions  per estudis universitaris no finalitzats (amb 
títol oficial) 
Si s’aporten estudis universitaris oficials no finalitzats es poden convalidar crèdits 
transversals. 
 
FORMACIÓ APORTADA MÒDULS O UNITATS FORMATIVES QUE ES 

PODEN CONVALIDAR 
Estudis universitaris no finalitzats * 
(segons el nombre de crèdits universitaris superats) 

C9 – Formació i orientació laboral 

 
* Cal que s’hagin aprovat un mínim de 30 crèdits dels estudis universitaris o bé 12 
crèdits ECTS (European Credit Transfer System). 
 
Per determinar aquesta convalidació serà d’aplicació el barem següent: 
 
• Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau 
aprovats: convalidació de mòduls, crèdits o unitats formatives del cicle formatiu la suma 
dels quals no sigui superior a  60 hores lectives. 
 
• Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau 
aprovats: convalidació de mòduls, crèdits o unitats formatives del cicle formatiu la suma 
dels quals no sigui superior a 120 hores lectives. 
 
• Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau 
aprovats: convalidació de mòduls, crèdits o unitats formatives del cicle formatiu la suma 
dels quals no sigui superior a 180 hores lectives. 
 
En cap cas no es poden convalidar parts de crèdits o d’unitats formatives. 
 
Documentació que cal aportar per tramitar les convalidacions singulars amb estudis 
universitaris no finalitzats 
 
• Formulari de sol·licitud signat (s’obté, en la secretaria del centre). 
 
• Si demaneu la convalidació d’algun crèdit que no sigui Formació i orientació laboral, heu 
d’aportar el programa de les assignatures en el que es basa la vostra sol·licitud de 
convalidació. 
 
• Certificat acadèmic personal per la universitat en la que hi constin les qualificacions 
finals obtingudes. Tingueu en compte que no són vàlides les impressions de pantalla que 
es poden obtenir a través d’Internet. 
 
• Fotocòpia compulsada, per la universitat, del pla d’estudis (relació d’assignatures i 
número de crèdits) corresponent als estudis universitaris que s’aporten. 
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Possibles convalidacions  per estudis universitaris estrangers 
 
Per a la tramitació de convalidació singular aportant estudis universitaris estrangers és 
imprescindible que els estudis estiguin homologats. 
 
Documentació que cal aportar per tramitar les convalidacions singulars amb estudis 
universitaris estrangers 
 
• Formulari de sol·licitud signat (s’obté, en la secretaria del centre). 
 
• Fotocòpia compulsada de la resolució homologació dels estudis estrangers. 
 
• Traducció jurada del programa de les assignatures en què es basa la vostra sol·licitud 
de convalidació i traducció jurada dels programes de les assignatures en què es basa 
la vostra sol·licitud de convalidació 
 
Altres estudis 
Només es poden tramitar aquestes convalidacions si s’aporten estudis universitaris oficials 
de llengües estrangeres. No es pot tramitar cap convalidació si s’ha cursat una llengua 
estrangera en estudis universitaris que no figurin a la taula següent o en altres estudis 
secundaris (batxillerat, COU, etc.). 
 
FORMACIÓ APORTADA MÒDULS O UNITATS FORMATIVES QUE ES 

PODEN CONVALIDAR 
Escola Oficial d’Idiomes – Certificat de nivell avançat 
d’anglès * 

C8 – Llengua estrangera: anglès 

First Certificate in English C8 – Llengua estrangera: anglès 
Certificate of Proficiency in English (CPE) C8 – Llengua estrangera: anglès 
 
* No s’obté la convalidació amb el nivell elemental i intermedi de les EOI. 
 
No es pot tramitar cap convalidació amb els estudis següents: 
• Títols de tècnic auxiliar (FP1). 
• Títols de tècnic especialista (FP2) d’especialitats diferents a les indicades. 
• Cursos de formació del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). 
• Altres cursos de formació contínua o ocupacional. 
 
 
 
Màrq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


