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DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

ORDRE
ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es de-
terminen les convalidacions dels ensenyaments
de formació professional específica.

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel
qual es desenvolupen determinats aspectes de
l’ordenació de la formació professional en l’àm-
bit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de
8.5.1998), estableix, a l’article 12.1, la convali-
dació dels mòduls professionals comuns a diver-
sos cicles formatius, sempre que tinguin idèntica
denominació, durada, capacitats i criteris d’ava-
luació.

Altrament, aquest mateix Reial decret pre-
veu, a l’article 12.2, que es podran establir con-
validacions entre els mòduls professionals que,
tot i no reunir alguna de les condicions que es-
tableix el punt anterior, tinguin suficient grau
d’afinitat a nivell de les capacitats i els contin-
guts bàsics.

L’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport de 20 de desembre de 2001 (BOE núm.
8, de 9.1.2002), per la qual es determinen con-
validacions d’ensenyaments de formació profes-
sional específica derivada de la Llei orgànica 1/
1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, estableix aquesta convalidació
per a mòduls afins, a partir de l’anàlisi curricular
dels decrets de mínims de cada títol.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ense-
nyaments de formació professional específica a
Catalunya (DOGC núm. 1990, de 28.12.1994),
estableix a l’article 7 que els mòduls professio-
nals s’estructuraran en crèdits de caràcter teo-
ricopràctic, de durada variable. Aquest mateix
Decret especifica, a l’article 17, que el currícu-
lum de cada cicle formatiu l’establirà el Govern
de la Generalitat de Catalunya.

L’Ordre de 23 de setembre de 1998 determi-
na els efectes acadèmics de la incorporació de
l’alumnat procedent dels cicles formatius de grau
mitjà als ensenyaments de batxillerat (DOGC
núm. 2746, de 19.10.1998).

En conseqüència, convé determinar les con-
validacions entre crèdits dels diferents cicles for-
matius de formació professional específica de les
mateixes famílies professionals o afins, així com
les convalidacions amb el batxillerat, respectant,
però, la normativa estatal de caràcter bàsic.

Per tot això, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Formació Professional, amb l’informe del
Consell Escolar de Catalunya i d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

ORDENO:

Article 1
Finalitat i àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre té com a finalitat establir les
convalidacions entre crèdits de diferents cicles
formatius de formació professional específica,
i entre aquests cicles i el batxillerat, i és d’apli-
cació en tots els centres docents de l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya.

Article 2
Convalidació directa entre crèdits

2.1 Les convalidacions entre crèdits trans-

versals i, per tant, comuns a diversos cicles for-
matius, es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Les convalidacions entre crèdits considerats
afins, però no idèntics, d’acord amb els decrets
del currículum dels cicles formatius correspo-
nents, es detallen a l’annex 2 i a l’annex 3 (con-
validacions de caràcter general) d’aquesta Or-
dre.

2.2 La convalidació directa es pot aplicar
també entre mòduls professionals quan es tracti
d’alumnes que no han cursat els cicles formatius
amb estructura de crèdits, d’acord amb l’Ordre
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de 20
de desembre de 2001, per la qual es determinen
convalidacions d’ensenyaments de formació
professional específica, derivada de la Llei or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu, de caràcter general
per a tot l’Estat.

Article 3
Convalidacions singulars

Les convalidacions singulars que depenen
del nivell d’autonomia de què disposen els cen-
tres docents per adaptar el currículum a les ne-
cessitats de capacitació de l’alumnat, a partir
de la utilització de les hores a disposició del
centre que preveu el Decret del currículum, són
aplicables:

a) Als crèdits establerts en el corresponent
Decret del currículum del cicle formatiu, als
quals els centres haguessin afegit continguts.

b) Als crèdits nous programats pels centres.
c) Als crèdits d’altres cicles formatius.

Article 4
Resolució de convalidacions singulars per part
del centre docent

4.1 En el cas de crèdits amb continguts d’ho-
res de disposició del centre docent, la direcció
pot establir-ne la convalidació sempre que hi
hagi afinitat de continguts, tant en el cas que el
crèdit aportat hagi estat cursat en el mateix cen-
tre com en un altre.

4.2 Quan l’alumnat acrediti experiència
laboral, la direcció del centre pot atorgar-li
l’exempció del crèdit de formació en centres de
treball, d’acord amb el que estableix l’article 16
del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril.

Article 5
Resolució de convalidacions singulars per la
Direcció General de Formació Professional

En els casos particulars que no preveuen els
articles 2 i 3 d’aquesta Ordre, la Direcció Ge-
neral de Formació Professional pot convalidar
determinats crèdits en els casos següents:

a) Adaptacions curriculars de cicles forma-
tius, aprovades pel Departament d’Ensenya-
ment.

b) Convalidacions de mòduls professionals
per determinats crèdits, la convalidació dels
quals no està prevista en l’Ordre del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport de 20 de desem-
bre de 2001.

c) Altres casos particulars de convalidacions
de crèdits, no previstos en els apartats anteriors
d’aquesta Ordre, i que podrien ser objecte de
convalidació.

Article 6
Convalidacions entre cicles formatius i batxillerat

6.1 D’acord amb l’article 13 del Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, correspon a la direcció

del centre on s’hagi matriculat l’alumne per
cursar el batxillerat convalidar-li les matèries
següents:

Electrotècnia, si ha superat el crèdit electro-
tècnia d’un dels cicles formatius de grau mitjà
següents:

a) Equips i instal·lacions electrotècniques.
b) Instal·lació i manteniment electromecà-

nic de maquinària i conducció de línies.
c) Manteniment ferroviari.
d) Muntatge i manteniment d’instal·lacions

de fred, climatització i producció de calor.
Química, si ha superat els crèdits que s’espe-

cifiquen d’un dels cicles formatius de grau mitjà
següents:

a) Laboratori (química analítica clàssica i
química analítica instrumental).

b) Operacions de fabricació de productes
farmacèutics (química aplicada).

c) Operacions de procés de pasta i paper
(química aplicada).

d) Operacions de procés en planta química
(química aplicada).

e) Operacions d’ennobliment tèxtil (química
tèxtil).

6.2 D’acord amb l’Ordre de 23 de setembre
de 1998, correspon a la direcció del centre on
s’hagi matriculat l’alumne per cursar el batxille-
rat atorgar l’exempció de les matèries optatives
del batxillerat i del treball de recerca a l’alum-
nat que hagi superat qualsevol cicle formatiu de
grau mitjà.

6.3 Així mateix, correspon a la direcció del
centre acordar les convalidacions de determina-
des matèries de batxillerat per crèdits de cicles
formatius, en els casos següents:

a) A l’alumnat que tingui aprovada la matè-
ria optativa de formació laboral, prevista en la
part diversificada del currículum del batxillerat,
se li convalida el crèdit formació i orientació
laboral de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà
o superior.

b) A l’alumnat que tingui aprovada la matè-
ria de química de batxillerat, se li convalida el
crèdit química bàsica del cicle formatiu de grau
mitjà laboratori.

Article 7
Resolució de convalidacions singulars

D’acord amb la normativa vigent, la Direc-
ció General de Formació Professional del De-
partament d’Ensenyament resol amb caràcter
individualitzat les possibles convalidacions  que
no preveuen els annexos d’aquesta Ordre, com
és el cas dels ensenyaments extingits, els ense-
nyaments universitaris, els ensenyaments a l’es-
tranger i altres casos particulars.

Article 8
Procediment

8.1 L’alumne interessat ha de formalitzar
la sol·licitud de convalidació, adjuntant la do-
cumentació pertinent, segons el model d’ins-
tància que consta a l’annex 4, i l’ha de presen-
tar a la direcció del centre docent on està
matriculat.

8.2 La competència per resoldre les con-
validacions correspon a:

a) El centre docent, per als casos detallats als
articles 2, 4 i 6 d’aquesta Ordre.

b) La Direcció General de Formació Profes-
sional, per als casos detallats als articles 5 i 7
d’aquesta Ordre.
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La direcció del centre docent ha de trametre les
sol·licituds a què fa referència l’apartat b) d’aquest
article a la Direcció General de Formació Profes-
sional del Departament d’Ensenyament.

8.3 En els casos de convalidacions directes
entre crèdits, i entre cicles i batxillerat, són re-
conegudes per la direcció del centre docent on
l’alumne estigui matriculat.

En els casos de convalidacions singulars ator-
gades pel mateix centre docent, es resolen mit-
jançant resolució comunicada a l’alumne, i en
els casos de convalidacions singulars atorgades

ANNEX 1

Convalidacions de crèdits comuns a diferents cicles formatius

per la Direcció General de Formació Profes-
sional, es resolen mitjançant resolució comuni-
cada al centre docent.

8.4 Les convalidacions obtingudes per l’apli-
cació d’aquesta Ordre s’han de traslladar als do-
cuments bàsics d’avaluació amb l’expressió de
“convalidat” o bé “exempt”, segons correspon-
gui, i no són computades a efectes de la quali-
ficació final del cicle formatiu.

Article 9
La consellera d’Ensenyament actualitzarà per

resolució les convalidacions que preveuen els an-
nexos d’aquesta Ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 12 de febrer de 2003

CARME-LAURA GIL I MIRÓ

Consellera d’Ensenyament
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CRÈDITS CICLE FORMATIU FAMÍLIA PROFESSIONAL

Producció aqüícola ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES
Imatge
So

COMUNICACIÓ, IMATGE I SO

Desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions topogràfiques
Desenvolupament i aplicació de projectes
de construcció
Realització i plans d’obres

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Desenvolupament de productes electrònics
Instal·lacions electrotècniques
Sistemes de regulació i control automàtics
Sistemes de telecomunicació i informàtics

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Òptica d’ullera FABRICACIÓ MECÀNICA
Assessoria d’imatge personal
Estètica

IMATGE PERSONAL

Desenvolupament de productes en fusteria i moble FUSTA I MOBLE

Administració, gestió i comercialització a
la petita empresa
(cicles de grau superior)

Automoció MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSATS

Conducció d’activitats fisicoesportives en el
medi natural

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Busseig a profunditat mitjana
Operacions de cultiu aqüícola

ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES

Preimpressió en arts gràfiques ARTS GRÀFIQUES
Laboratori d’imatge COMUNICACIÓ, IMATGE I SO
Acabats de construcció
Obres de la construcció
Obres de formigó
Operació i manteniment de maquinària de
construcció

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Equips electrònics de consum
Equips i instal·lacions electrotècniques

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Mecanització
Soldadura i caldereria
Tractaments superficials i tèrmics

FABRICACIÓ MECÀNICA

Cuina
Pastisseria i forneria
Serveis de restaurant i bar

HOTELERIA I TURISME

Caracterització
Estètica personal decorativa
Perruqueria

IMATGE PERSONAL

Escorxador i carnisseria/xarcuteria
Panificació i rebosteria

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble FUSTA I MOBLE
Carrosseria
Electromecànica de vehicles

MANTENIMENT DE VEHICLES
AUTOPROPULSALTS

Instal·lació i manteniment electromecànic de
maquinària i conducció de línies
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred,
climatització i producció de calor

MANTENIMENT I SERVEIS A LA
PRODUCCIÓ

Administració, gestió i comercialització a
la petita empresa
(cicles de grau mitjà)

Operacions de fabricació de productes ceràmics
Operacions de fabricació de vidre i
transformats

VIDRE I CERÀMICA

Agrotecnologia
(cicles de grau mitjà)

Explotacions agràries extensives
Explotacions agrícoles intensives
Explotacions ramaderes
Jardineria
Treballs forestals i de conservació del medi natural

ACTIVITATS AGRÀRIES

Anatomia i fisiologia humanes bàsiques
(cicles de grau mitjà)

Estètica personal decorativa
Perruqueria

IMATGE PERSONAL
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Família: ACTIVITATS AGRÀRIES
FORMACIÓ APORTADA FORMACIÓ A CONVALIDAR

Família
professional

Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany) Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle Formatiu: Gestió i organització d’empreses
agropecuàries

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)

Cicle Formatiu: Gestió i organització de recursos
naturals i paisatgístics

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)

Activitats
agràries

Crèdit: Organització i gestió d’una empresa agrària
(Gestió i organització d’empreses agropecuàries)
(Gestió i organització de recursos naturals i
paisatgístics)

Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)
Organització i gestió d’una empresa agrària
(Gestió i organització d’empreses agropecuàries)
(Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics)

Administració Cicle Formatiu: Administració i finances
Organització i gestió d’una explotació agrària familiar
(Explotacions agràries extensives)
(Explotacions agrícoles intensives)
(Explotacions ramaderes)
(Jardineria)
(Treballs forestals i de conservació del medi natural)

Família: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
FORMACIÓ APORTADA FORMACIÓ A CONVALIDAR

Família
professional

Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany) Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Cicle Formatiu: Animació d’activitats físiques i
esportives

Activitats físiques per a persones amb discapacitats
Administració, gestió i comercialització en la petita
empresa
Dinàmica de grups
Fonaments de l’activitat física
Primers auxilis
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Crèdit : Animació i dinàmica de grups
(Animació d’activitats físiques i esportives)

Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Crèdit: Activitats físiques per a persones amb
discapacitats
(Animació d’activitats físiques i esportives)

Activitats físiques per a persones amb discapacitats
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Crèdit: Fonaments biològics i bases del condicionament
físic
(Animació d’activitats físiques i esportives)

Fonaments de l’activitat física
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Crèdit: Primers auxilis
(Animació d’activitats físiques i esportives)

Primers auxilis
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Activitats
físiques i
esportives

Crèdit: Organització i gestió d’una petita empresa
d’activitats de temps lliure i socioeducativa
(Animació d’activitats físiques i esportives)

Administració, gestió i comercialització en la petita
empresa
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Cicle formatiu: Animació sociocultural Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Cicle formatiu: Educació infantil Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Serveis
socioculturals i a
la comunitat Crèdit: Animació i dinàmica de grups

(Animació sociocultural)
(Educació infantil)

Dinàmica de grups
(Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural)

Família: ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES
FORMACIÓ APORTADA FORMACIÓ A CONVALIDAR

Família
professional

Cicle formatiu/Crèdit (cicle formatiu al qual pertany) Crèdit a convalidar (cicle formatiu al qual pertany)

Activitats
maritimopesque-
res

Cicle Formatiu: Navegació, pesca i transport marítim
Administració del vaixell
(Pesca i transport marítim)

ANNEX 2

Convalidacions de crèdits afins
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ANNEX 3

Convalidacions de caràcter general

ANNEX 4

Sol·licitud de convalidació d’estudis de forma-
ció professional específica

Cognoms i nom:
DNI:
Telèfon de contacte:
Domicili:
Població:
Codi postal:

Exposa:
1. Que ha cursat i superat (totalment/parcial)

el cicle formatiu de formació professional espe-
cífica:

2. Que està matriculat/ada en el cicle formatiu
de grau (mitjà/superior):
Centre:
Localitat:

Sol·licita:
Que li siguin convalidats els crèdits:
Per la qual cosa presenta la documentació se-
güent:

Fotocòpia compulsada del títol (o de la seva
sol·licitud) del cicle formatiu realitzat o certi-
ficat dels estudis realitzats, expedit per un centre
autoritzat, en què consten els ensenyaments
cursats amb la totalitat dels crèdits, durada i
qualificació obtinguda.

Localitat, dia, mes, any

Signatura:

Sr/a. Director/a de:

(03.029.073)

RESOLUCIÓ
ENS/352/2003, d’11 de febrer, per la qual es con-
voca la realització de la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior de for-
mació professional específica, corresponent a
l’any 2003.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ense-
nyaments de formació professional específica a
Catalunya (DOGC núm. 1990, de 28.12.1994),
modificat pel Decret 130/2000, de 3 d’abril (DOGC
núm. 3114, de 5.4.2000), preveu que per acce-
dir a aquests ensenyaments cal estar en possessió
de la titulació corresponent o superar una prova
de caràcter general regulada pel Departament
d’Ensenyament, d’acord amb els requisits que
s’estableixen.

Així mateix, el Decret 332/1994 esmentat
preveu la convocatòria anual de les proves d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior de formació professional específica, les
quals es realitzaran en els centres públics que
determini el Departament d’Ensenyament.

La Resolució ENS/1590/2002, de 27 de maig
(DOGC núm. 3652, de 7.6.2002), modificada
per la Resolució ENS/1832/2002, de 20 de juny
(DOGC núm. 3664, de 26.6.2002), que estableix
la pròrroga de l’experimentació dels ensenya-
ments substitutoris de la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior, defineix els itineraris
en què s’agrupen els cicles formatius.

L’Ordre ENS/20/2003, de 15 de gener (DOGC
núm. 3807, de 24.1.2003), sobre l’adaptació a l’ús
de sistemes telemàtics del procediment d’inscrip-

ció a la realització de la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior de
formació professional específica, adapta les pres-
tacions del servei a les peculiaritats de les tèc-
niques telemàtiques.

Per tot això,

RESOLC:

—1 Convocar, per a l’any 2003, la prova d’ac-
cés als cicles formatius de formació professio-
nal específica, de grau mitjà i de grau superior,
que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

—2 Efectes de la superació de les proves
2.1 La superació de les proves d’accés als ci-

cles formatius de formació professional específi-
ca faculta les persones que no tenen la titulació
exigida per matricular-se en els cicles esmentats
i no significa, per si mateixa, que es garanteixi
ni s’adquireixi el dret a una plaça escolar.

2.2 Les proves superades tenen validesa per-
manent i en la totalitat de l’Estat espanyol.

—3 Convocatòria
3.1 La prova d’accés als cicles formatius de

grau mitjà de formació professional específica
es durà a terme el dia 7 de maig de 2003.

3.2 La prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional especí-
fica s’efectuarà els dies 7 i 8 de maig de 2003.

3.3 Es realitzarà una convocatòria d’inci-
dències, el dia 15 de maig, per a les persones que
s’hagin inscrit a les proves dins del termini pre-
vist i acreditin documentalment la impossibili-
tat de presentar-s’hi, per causes alienes a la seva
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FORMACIÓ APORTADA FORMACIÓ A CONVALIDAR
Família

professional
Cicle formatiu / Crèdit (Cicle
formatiu al qual pertany)

Grau Crèdit a convalidar (Cicle formatiu al
qual pertany

Grau

Crèdit: Formació i orientació
laboral
(Qualsevol cicle formatiu)

superior Formació i orientació laboral
(Qualsevol cicle formatiu)

superior o
mitjà

Crèdit: Formació i orientació
laboral
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà Formació i orientació laboral
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà

Crèdit: Relacions a l'àmbit de
treball
(Qualsevol cicle formatiu)

superior Relacions a l’àmbit (equip) de treball
(Qualsevol cicle formatiu)

superior o
mitjà

Crèdit: Relacions en l’equip
(àmbit) de treball
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà Relacions en l’equip de treball
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà

Crèdit: Administració, gestió i
comercialització a la petita
empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

superior Administració, gestió i
comercialització a la petita empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

superior
mitjà

QUALSEVOL
FAMÍLIA

Crèdit: Administració, gestió i
comercialització a la petita
empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà Administració, gestió i
comercialització a la petita empresa.
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjà

Cicle formatiu: Gestió
administrativa

mitjà Administració, gestió i
comercialització en la petita empresa
(Qualsevol cicle formatiu)

mitjàADMINISTRACIÓ

Cicle formatiu: Administració i
finances

superior Administració, gestió i
comercialització en la petita empresa
(Qualsevol cicle formatiu)

superior o
mitjà


