
 
 

  

 

 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Sol·licitud de convalidació de crèdits / mòduls de cicles formatius de formació professional 

Dades de la persona sol·licitant    
DNI / Passaport / NIE Cognoms i nom de l’alumne/a 
  
Adreça Municipi Codi postal 
   
Data de naixement Telèfon Adreça electrònica 
   

Exposo 

1. Que he cursat els següents estudis: 
Nivell  Nom dels estudis cursats 
   

   

   

2. Que en el present curs escolar estic matriculat/da a l’Institut Guindàvols de Lleida de: 

 

3. Que adjunto a la sol·licitud la documentació següent (original i fotocòpia compulsada): 

  DNI / Passaport / NIE (obligatori)   Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals 

  Títol o resguard de tramitació (per a estudis finalitzats)   Certificat d’acreditació de competències 

  Certificació acadèmica personal dels estudis cursats 
      (per a estudis no finalitzats)                                  
       on consta: els ensenyaments cursats, mòduls/crèdits superats,         
       convocatòries en que han estat superats i la qualificació obtinguda 

  Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o   
       mòduls professionals derivats d’una unitat de competència  
       (mitjançant reconeix. acadèmic de la formació impartida en empreses i 
        entitats / o la validació de la formació de títols LOGSE/LOE - Qualifica’t) 

  Pla d’estudis amb indicació de la durada de cadascuna de les   
      matèries/assignatures/crèdits (per a estudis universitaris) 

  Certificat de reconeixement de l’experiència laboral (Qualifica’t)  
       o dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral 

  Programa de les matèries/assignatures/crèdits en que es basa  
      la sol·licitud (per a estudis universitaris) 

  Certificat de professionalitat o bé el certificat parcial de les  
       unitats de competència del SOC 

Demano 

Que em siguin convalidats els crèdits / mòduls següents: 

Codi i Nom del mòdul / crèdit  Codi i Nom de la unitat formativa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Lloc i data: 

 ,   

Signatura del/la sol·licitant: 

 

Director de l’Institut Guindàvols de Lleida 
 

Codi de centre: 25002726 –  c\ Eugeni d’Ors s/n – Lleida – 25196 
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