
 

CONVALIDACIONS 
Cicles formatius de grau superior 

 

1. CONVALIDACIÓ DE MÒDULS FORMATIUS PREVISTA PEL MINISTERI 

L’estudiant ha d’estar matriculat a un cicle formatiu per sol·licitar convalidació de mòduls 

formatius, prevista pel ministeri. 

L’interessat ha de lliurar a secretària la sol·licitud que s'adjunta aquí. 

La convalidació serà automàtica una vegada l’estudiant lliuri al centre la certificació 

acadèmica oficial dels estudis cursats on constin superats els mòduls objecte de la 

convalidació sol·licitada. 

A) Mòduls que es convaliden entre els cicles formatius de grau superior de la família 

professional de Disseny gràfic (LOGSE) i el cicle formatiu de grau superior de Fotografia 

i/o Il·lustració (LOE).  

Cicles (LOGSE) Cicles (LOE) 

Dibuix Artístic (Il·lustració) 
Fonaments de la representació i l'expressió visual 
(Il·lustració i fotografia)  

 

Disseny gràfic assistit per ordinador (Il·lustració)  
 

Mitjans informàtics (Il·lustració i fotografia)  
 

Tècniques d’il·lustració (Il·lustració)  
 

Tècniques d’expressió gràfica (Il·lustració)  
 

Fotografia (Il·lustració)  
 

Fotografia (Il·lustració)  
 

Tècniques gràfiques tradicionals (Il·lustració)  
 

Tècniques gràfiques tradicionals (Il·lustració)  
 

Tècniques gràfiques industrials (Il·lustració)  
 

Producció gràfica industrial (Il·lustració i fotografia)  
 

Història de la imatge gràfica (Il·lustració)  
 

Història de la il·lustració (Il·lustració)  
 

Expressió plàstica: fotografia (Fotografia artística)  
 

Fonaments de la representació i l'expressió visual 
(Il·lustració i fotografia)  

 

Tècnica fotogràfica (Fotografia artística)  
 

Fotografia (Il·lustració)  
 

Fotografia artística (Fotografia 
artística) 

 

 

Fotografia (Il·lustració)  
 

Fotografia artística (Fotografia artística)  
 

Teoria fotogràfica I i II (Fotografia)  
 

Fotografia artística (Fotografia artística)  
 

Tècnica fotogràfica I i II (Fotografia)  
 

Mitjans audiovisuals (Fotografia artística)  
 

Llenguatge i tecnologia audiovisual (Fotografia)  
 

Història de la fotografia (Fotografia artística)  
 

Història de la fotografia (Fotografia)  
 

 

B) Mòduls que es convaliden entre els diferents cicles formatius de grau superior de la 

família professional de Comunicació Gràfica i Audiovisual: Il·lustració i Fotografia (LOE). 

• Fonaments de la representació i l'expressió visual 

• Teoria de la imatge 

• Mitjans informàtics 

• Producció gràfica industrial 

• Formació i orientació laboral 

http://escoladisseny.com/adjunts/documents/1179.pdf


 
CONVALIDACIONS  

 

 

 

C) Joieria Artística (LOGSE) 

Als alumnes que hagin superat els mòduls següents del cicle formatiu de grau superior 

i família professional de la joieria d’art, les seran reconegudes les convalidacions dels 

mòduls del cicle formatiu i família professional segons la correspondència: 

• Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria 

• Dibuix artístic i color 

• Modelatge i maquetisme 

• Dibuix tècnic 

 

D) Mòdul de Formació i orientació laboral 

El mòdul professional de Formació i orientació laboral serà objecte de convalidació 

sempre que s'hagi superat en un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau 

superior. 

 

2. CONVALIDACIÓ DE MÒDULS FORMATIUS NO PREVISTA PEL MINISTERI 

L’estudiant ha d’estar matriculat a un cicle formatiu per sol·licitar convalidació de mòduls 

formatius, no prevista pel ministeri. 

Les convalidacions no previstes en la normativa seran objecte de resolució 

individualitzada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport a través del seu servei d'accés 

en línia. 

 

3. EXEMPCIÓ DE MÒDULS FORMATIUS NO REGULADA PER LES 

ADMINISTRACIONS EDUCATIVES 

L’estudiant ha d’estar matriculat a un cicle formatiu per sol·licitar l’exempció de mòduls 

formatius, no prevista pel ministeri. 

El reconeixement de les exempcions, el procediment de les quals no està regulat per les 

administracions educatives, seran objecte de resolució individualitzada pel Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport a través del seu servei d'accés en línia. 

Poden ser objecte d'exempció per la correspondència amb la pràctica laboral, els 

mòduls següents: 

A) Fotografia (LOE) 

• Formació i orientació laboral 

• Mitjans informàtics 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html
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• Tècnica fotogràfica 

• Llenguatge i tecnologia audiovisual 

 

B) Il·lustració (LOE) 

• Formació i orientació laboral 

• Fotografia 

• Mitjans informàtics 

• Producció gràfica industrial 

• Tècniques gràfiques tradicionals 

 

 

4. EXEMPCIÓ DE LA FASE DE FORMACIÓ PRÀCTICA 

L’article 39 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació 

general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, 30-07-2011) i 

l’article 24 del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació 

general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, 25-

05-2007) demanen l’estudiant acreditar un mínim d’un any de treball a temps complet 

relacionat amb els estudis. 

La secció 4a del capítol IV (articles 32 a 37) de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura 

de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de 

treball a les Illes Balears (BOIB núm. 95, 24-06-2010) concreta el procediment per 

demanar l'exempció. 

Podeu descarregar la instància en http://formacioprofessional.caib.es/ > “Pràctiques 

formatives en centres de treball” > “Alumnat”. 

 

http://formacioprofessional.caib.es/

