SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS
El sotasignat _________________________________________________________________
amb document d’identificació núm. _________________________ , matriculat durant l’actual
curs escolar en el [trieu el que pertoqui]





FPB en Serveis Administratius
presencial
Presencial/distància
presencial/distància
CFGM en Gestió Administrativa
CFGS en Assistència a la Direcció
presencial/distància
Presencial/distància
CFGS en Administració i Finances
presencial/dual/distància
Presencial/distancia/dual
(en DUAL es pot convalidar només el mòdul de FOL)

mitjançant aquest escrit SOL·LICITA la convalidació (amb una nota de 5) o, en el seu cas, el
trasllat de nota1, dels següents mòduls professionals:
CODI

NOM EXACTE DEL MÒDUL DEL CICLE EN QUÈ ESTÀ MATRICULAT

1
2
3
4
5
6
7
8
Per acreditar el seu dret a aquesta convalidació presenta la següent documentació:
1. acreditació original i fotocòpia de les unitats de competència que formen part del
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals; o, en el seu cas,
2. certificació acadèmica oficial (original i fotocòpia) dels estudis cursats, on consti la
superació del mòdul o mòduls corresponents amb aquells per als que es demana la
convalidació ( marcau si no ho presentau perquè consta a la secretaria de l’Institut).
3. Si té superat el mòdul FOL d’algun cicle LOGSE, a més de la documentació acreditativa
d’aquesta superació, cal adjuntar certificació oficial (original i fotocòpia) d’haver
superat un curs bàsic de prevenció de riscos laborals (de 30 hores), realitzat d'acord
amb el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el
Reglament dels Serveis de Prevenció, en el que consti el programa del curs.
[lloc i data] ______________________, a ______ de/d’ ___________________ de _________

[Signatura]
DIRECTORA DE L’IES SES ESTACIONS – PALMA DE MALLORCA
1

El trasllat de nota s’efectuarà només en el cas de mòduls amb el mateix codi. En tota la resta de casos
es podrà concedir només la convalidació amb una nota de cinc (5).

