
Convalidacions 
als estudis de 

formació professional
De cicles LOE 

a cicles LOGSE

El centre revisa la sol·licitud i 
la registra a la seu electrònica 
del MECD. 

En cap cas el sol·licitant pot 
enviar la sol·licitud al 
Ministeri pel seu compte. Cicles 

d’FP

Certificats de 
professionalitat

Acreditació de
l’experiència 

laboral

Cicles d’FP

Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals
C. del Ter, 16 (Son Fuster) 07009 Palma  - 971 17 77 71  

http://fp.caib.es

RESOL LA DIRECCIÓ 
DEL CENTRE RESOL EL MECD

D’estudis UNIVERSITARIS
a cicles d’FP

D’FP1 o FP2 (Llei 14/1970) 
a cicles LOGSE o LOE

D’UNITATS DE COMPETÈNCIA
a cicles LOE

Entre cicles LOE
Entre cicles LOGSE

 De cicles LOGSE a cicles LOE

PROCEDIMENT
per sol·licitar convalidacions

L’alumne sol·licita la convalidació a la direcció 
del centre on estigui matriculat a 

començament de curs. Cal que a la sol·licitud:

· Indiqui el codi i la denominació exacta dels 
  mòduls professionals que demana que li 
  convalidin
· Adjuntar la certificació acadèmica oficial dels 
 estudis que aporta



CONVALIDACIONS 
QUE RESOL EL CENTRE

NORMATIVA D’APLICACIÓ

ENTRE CICLES
 

De LOGSE a LOGSE 

De LOGSE a LOE

De LOE a LOE

D’UNITATS DE 
COMPETÈNCIA

obtingudes 
per acreditació de 

l’experiència laboral
o a través dels certificats 

de professionalitat

A CICLES LOE 

D’ESTUDIS UNIVERSITARIS A FP
D’estudis universitaris

a mòduls professionals de cicles LOGSE o LOE

D’FP LOE A FP LOGSE
De mòduls professionals de cicles LOE 

a mòduls de cicles LOGSE

D’FP1-FP2 A FP LOGSE-LOE
Dels cicles d’FP de la Llei 14/1970 general 

d’educació i finançament de la reforma 
educativa a cicles LOGSE o LOE

DOCUMENTS DE SUPORT
Guia per als centres.
Procediment i dates.

Es poden consultar en aquest enllaç.

Les convalidacions que no se sol·licitin 
dins el termini establert pel MECD no es resoldran.  

La direcció del centre educatiu ha de resoldre negativament 
les convalidacions que no apareguin als annexos 

de les normatives a què es fa referència

Reial decret 
que estableix el títol corresponent

Ordre de 20 de desembre de 2001 
BOE núm. 8, de 9 de gener. 

Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre 
BOE núm. 281, de 20 de novembre. 

Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre 
BOE núm. 266, de 2 de novembre. 

Reial decret 
que estableix el títol corresponent

Per consultar els enllaços podeu accedir al format digital d’aquest díptic a http://fp.caib.es.

CONVALIDACIONS QUE 
RESOL EL MINISTERI (MECD)

DOCUMENTS DE SUPORT

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050210/ficha.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-432
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11987
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12559

