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    CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS / MÒDULS / UNITATS FORMATIVES  
CICLES FORMATIUS  CURS 2021-2022 

    (taules orientatives de convalidacions a la web del centre) 
 

        

 

          Termini per presentar sol·licituds:    del 11 al 22 d’octubre de 2021  
                                                                         

 

         Lloc presentació: Secretaria INSTITUT LES SALINES en horari d’atenció al públic amb cita prèvia: 

(Podeu agafar la cita prèvia a través de la pàgina web del centre www.inslessalines.cat) 

                                           
Matins dilluns a divendres:   9h. a 13h. 
Tardes dilluns a dijous:   16h. a 17h. 

            
       
           Documentació que cal lliurar :   

  
- Sol·licitud, omplerta i signada (el model es pot descarregar al web del centre 

www.inslessalines.cat  o demanar a Secretaria)  

 
 -  Original i fotocòpia de CERTIFICAT DE NOTES DELS ESTUDIS FINALITZATS o HISTORIAL 

ACADÈMIC, amb hores, (document signat pel secretari i director) 
     No s’accepten butlletins de notes ni expedients acadèmics amb signatures de tutor-a 
 
 -  Original i fotocòpia del resguard del títol (imprescindible per enviar les convalidacions 

singulars al Departament).  
 

 

                      No es convaliden crèdits de cicles que formen  part d’una titulació  doble (2x3) 

                    (GEST.TRANSPORT-COMERÇ INT. LOGSE   i   ADM. SISTEMES INF. XARXA LOE – DESENV. APLIC. WEB LOE) 

 
  NOMÉS   ES   PODEN   DEMANAR CONVALIDACIONS DE CRÈDITS   DELS   QUALS  

  ESTEU   MATRICULATS AQUEST CURS 2021-2022 
 

 

        

          Convalidacions resoltes per l’Institut:  les resolucions les lliuraran els tutors 
abans de l’avaluació del 1r trimestre 

  
 Convalidacions Singulars: Resol la  Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE) . La secretaria de l’institut es posarà en contacte amb 
l’alumne quan rebi la resposta oficial (no hi ha cap data en previsió).  

 

  De moment no tenim cap indicació de les taules orientatives sobre possibles convalidacions del cicle 

de GUIAMN. Totes aquestes convalidacions les enviarem al Departament per a que puguin procedir a 
la resolució, excepte la convalidació de FOL que la resol directament el centre. 

 
 

 
 

RECORDEU:   FINS QUE NO TINGUEU RESPOSTA A LA VOSTRA PETICIÓ 
HEU D’ASSITIR A CLASSE 

http://www.inslessalines./
http://www.inslessalines./

