Sol·licitud de convalidacions de mòduls/UF
DADES PERSONALS
Nom i cognoms de l’alumne/a

Adreça- Carrer/avinguda/Plaça i núm

DNI/NIE/Passaport
Municipi – codi postal

Número

Adreça electrònica

EXPOSO
Que he cursat els estudis de:

Que aporto la documentació justificativa següent:


Títol o resguard del títol LOGSE



Títol o resguard del títol LOE



Certificat acadèmic dels mòduls superats



Certificat acadèmic dels crèdits superats



Certificat acadèmic del Crèdit de Formació i Orientació Laboral (LOGSE)



Certificat acadèmic del Mòdul professional de Formació i orientació laboral d’un altre títol LOE



Certificat de nivell bàsic en Prevenció de riscos laborals



Certificat acadèmic del Mòdul professional d’Empresa i iniciativa emprenedora LOE



Certificat acadèmic del Crèdit d’ d'Administració, gestió i comercialització de la petita empresa LOGSE



Certificats reconeixement de l’experiència laboral – PROGRAMA QUALIFICA’T



Certificats reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.



Certificat acreditació de competències



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



Certificació de la superació totes les unitats formatives, mòduls professionals assolits mitjançant el reconeixement acadèmic
de la formació impartida en les empreses o entitats.- mesures flexibilitzadores.



Certificat de superació de totes les unitats formatives, crèdits o mòduls professionals derivats d’una unitat de competència
assolits mitjançant la validació de la formació dels títols LOGSE/LOE.- Programa Qualifica’t

DEMANO
Que m’atorgueu la convalidació dels mòduls/ de les UF següents:

Declaro que estic informat/da de que:


Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu d’algun mòdul títol LOE o Crèdit títol LOGSE,
per tant ha de disposar del requisits d’accés.



La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final del cicle.



La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final del cicle.

Signatura del sol·licitant

Data de registre:

Número de registre:

Manresa, a ........... d ..................................... de .....
Les dades que ens proporcioneu s'incorporaran al fitxer creat per la Fundació Universitària del Bages, amb finalització de registre i seguiment dels estudis i serveis que ofereix als seus
alumnes, organització de la docència i exercici de la resta de funcions pròpies del servei d'educació superior. Les vostres dades seran comunicades a administracions públiques
competents en matèria educativa. Només amb el vostre consentiment seran cedides a altres entitats. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i
cancel·lació adreçant-vos al departament de sistemes de la informació de la Fundació Universitària del Bages-Avinguda Universitària, 4-6 -08242 Manresa.

