Procediment per sol·licitar i resoldre les
convalidacions
A) L'alumnat que en l'aplicatiu "Gestor de matrícules" que van omplir per formalitzar
la matrícula, van marcar que "SI" volia convalidar algun mòdul i que ja va escanejar
el certificat d'estudis finalitzats amb anterioritat: no cal que faci cap gestió més (no ha
de venir a preguntar a secretaria per l'estat de la seva convalidació, aquesta es
resoldrà i li serà comunicada).
Si algun alumne no recorda el que va marcar, pot consultar-ho al “Gestor de
matrícules” i comprovar que els documents que va escanejar són els que es
demanen.
Intentarem resoldre aquestes convalidacions entre els mesos de setembre-octubre.
Des de secretaria ens posarem en contacte amb l'alumnat en el cas que sigui
necessari demanar o contrastar alguna dada.

B) Entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021, l'alumnat que en l'aplicatiu "Gestor de
matrícules" que van omplir per formalitzar la matrícula, no va marcar res o va marcar
que "NO" volia convalidar, sol·licitaran per
email a secretaria@escoladeltreball.cat la convalidació indicant el seu nom
complert, el número del DNI, el curs i cicle del que estan matriculats i els estudis que
van cursar amb anterioritat.

Si no diuen el contrari es convalidaran tots els Móduls i UF’s possibles.

Hauran d’adjuntar també escanejada la documentació necessària que justifiqui els
estudis cursats que us relacionem a continuació:

*Documentació necessària que s’ha d’escanejar de forma ben clara i llegible,
segons els estudis aportats (els alumnes que han cursat el Cicle formatiu a
l'Escola del Treball no cal que adjuntin el certificat)

- Certificat de qualificacions de Mòduls i Unitats Formatives” dels estudis cursats amb
anterioritat, on constin totes les UF’s i Mòduls del cicle amb la signatura del
secretari/a i director/a de l’institut. (ATENCIÓ: no són vàlids els butlletins de notes).
Obligatori per a tots els que presenten estudis de Cicles Formatius.

- Certificat d’Anglès o d’altra llengua estrangera de nivell B2 europeu o superior

- Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals.

- En els casos d’estudis universitaris caldrà tenir previst i saber quins mòduls vol
sol·licitar convalidar. Els haurà de relacionar explícitament en el mateix email.:
1. Certificació acadèmica personal dels estudis cursats (obligatori per estudis
universitaris o estudis no universitaris no finalitzats)
2. Pla d’estudis amb indicació de la durada de cadascuna de les
matèries/assignatures/crèdits (obligatori per a estudis universitaris)
3. Programa de les matèries/assignatures/crèdits en què es basa la sol·licitud
(obligatori per a estudis universitaris)

Com a novetat d'enguany, en el cas dels mòduls professionals de Formació i
Orientació Laboral i d'Empresa i Iniciativa Emprenedora, es traslladarà la qualificació
obtinguda en el mòdul professional superat.

