
           QUADRE ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS QUE RESOL EL CENTRE 

MÉS FREQÜENTS  

 

FORMACIÓ APORTADA FORMACIÓ A CURSAR NORMATIVA 

LOGSE LOGSE (Cures Auxiliars d’Infermeria) 
Annex I de l’ordre de 

convalidacions de 2014 

CFGM Atenció sociosanitària  

MP: Higiene del medi hospitalari y 
neteja del material.  
MP: Promoció de la salut i suport 
psicològic del pacient 
MP: Tècniques bàsiques d’infermeria 

 

MP: Relacions a l’entorn de treball 
(qualsevol CF GM o GS) 

MP: Relacions a l’equip de treball 
Annex III de l’odre de 

convalidacions de 2001 

LOE 
LOE (Atenció a persones en situació de 

dependència i integració social) 

Annex II de l’ordre de 
convalidacions de 2014 

CFGM Emergències sanitàries (cicle sencer) MP: 0020 Primers auxilis  

MP: 0017 Habilitats socials 
- CFGS Educació infantil  
- CFGS Integració social  
- CFGS Promoció d’igualtat de gènere 
- CFGS Educació i control ambiental  

MP: 0211 Destreses socials   

MP: 0343 Sistemes augmentatius i 
alternatius de comunicació 
- CFGS Integració social  

MP: 0214 Suport a la comunicació   

LOGSE  
LOE (Atenció a persones en situació de 

dependència i integració social) 

Annex III de l’ordre de 
convalidacions de 2014 

CFGM Cures auxiliars d’infermeria  
MP: 0216 Atenció sanitària  
MP: 0020 Primers auxilis 
MP: 0217 Atenció higiènica  

 

 

 

MÒDULS PROFESSIONALS COMUNS A VARIS TÍTOLS LOE* 

0020 Primers auxilis  

0017 Habilitats socials 

*Important: el codi del mòdul ha de ser el mateix per a poder ser convalidat.  

 

Has de sol·licitar la convalidació a secretaria i se’t traslladarà la nota que apareix al teu butlletí de qualificacions.  

 

 

 

 

 

 



CONVALIDACIONS MÉS COMUNS DE FOL I EIE 

 

FORMACIÓ APORTADA FORMACIÓ A CURSAR NORMATIVA 

LOGSE 
LOE (Atenció a persones en situació de 

dependència i integració social) 
Annex I de l’ordre de 

convalidacions de 2014 

Formació i orientació laboral (qualsevol 
CF) més el certificat de prevenció de 
riscos laborals de nivell bàsic. Art. 35.2 
a) RD 39/1997 de 17 de gener* 

Formació i orientació laboral 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

Cicle complet de Grau Superior de 
Riscos professionals  

Formació i orientació laboral 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

MP: Administració, gestió i 
comercialització en la petita empresa 
(qualsevol CF) 

Empresa i iniciativa emprenedora 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

MP: Organització i gestió d’una petita 
empresa d’activitats de temps lliure i 
socioeducatives 

Empresa i iniciativa emprenedora 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

LOE LOGSE (Cures Auxiliars d’Infermeria) Ordre de convalidacions 2017 

FOL (qualsevol cicle formatiu) Formació i orientació laboral  

LOE 
LOE (Atenció a persones en situació de 

dependència i integració social) 
Annex I de l’ordre de 

convalidacions de 2014 

Empresa i iniciativa emprenedora 
(qualsevol cicle formatiu) 

Empresa i iniciativa emprenedora 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

Formació i orientació laboral (qualsevol 
cicle formatiu) 

Formació i orientació laboral 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

CFGM Gestió Administrativa  
Empresa i iniciativa emprenedora 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

CFGS Administració i finances  
Empresa i iniciativa emprenedora 
(qualsevol cicle formatiu) 

 

LOGSE LOGSE (Cures Auxiliars d’Infermeria) 
Annex I de l’ordre de 

convalidacions de 2014 

Formació i orientació laboral (qualsevol 
cicle formatiu) 

Formació i orientació laboral 
Annex III de l’odre de 
convalidacions de 2001 

 

* Formación establecida  para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo  

dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 


