
CONVALIDACIONS ESTUDIS ESPA 

Nivell 1 (1r i 2n ESPA): 

 

Àmbit científic Àmbit comunicació Àmbit socials 

Matemàtiques i Naturals o Tecnologia de 2n ESO 

(LOE/LOGSE) 

Castellà, Català i Anglès de 2n ESO 

(LOE/LOGSE) 

Socials i Educació per a la ciutadania o Música de 

2n ESO (LOE) o Socials i  Plàstica o Música de 2n 
ESO (LOGSE) 

 

Matemàtiques i Naturals de 2n ESPA (LOGSE) Àmbit de comunicació de 2n ESPA (LOGSE) Àmbit de socials de 2n ESPA (LOGSE) 

Matemàtiques i Naturals oTecnologia de 8è 

d´EGB 
Català,Castellà i idioma estranger de 8è d´EGB Socials i Educació artística de 8è d´EGB 

Àmbit científic de 1r PQPI / PQI Àmbit de comunicació de 1r PQPI / PQI Àmbit de socials de 1r PQPI / PQI 

Àmbit científic de PMAR (2n curs) 
Àmbit lingüístic i social de PMAR exceptuant 

l´anglès (2n curs) 
Àmbit lingüístic i social de PMAR (2n curs) 

Mòdul 1 de l’àmbit científic d’ESPA (LOE) Mòdul 1 de l’àmbit de comunicació d’ESPA (LOE) Mòdul 1 de l’àmbit de socials d’ESPA (LOE) 
 

Nivell 2 (3r i 4t d´ESPA): 

 

Àmbit científic Àmbit comunicació Àmbit socials 

Matemàtiques i Física i Química o Biologia i 

Geologia o Informàtica o Tecnologia de 4t ESO 

(LOGSE) 

 
Català, Castellà i Anglès de 4t ESO (LOGSE) 

Socials i Ètica o Educació Cívica o Plàstica o 

Música de 4t ESO (LOGSE) 

Àmbit científic de 4t ESPA (LOGSE/LOE) Àmbit de comunicació de 4t d´ESPA 
(LOGSE/LOE) 

Àmbit de socials de 4t ESPA (LOGSE/LOE) 

Matemàtiques i Física i Química de 2n de BUP 
Català, Castellà i Llengua estrangera de 2n de 

BUP 

Geografia humana i econòmica o Geografia i 

història de 2n de BUP 

Àmbit científic de 2n de PQPI Àmbit de comunicació de 2n de PQPI Àmbit de socials de 2n de PQPI 

Matemàtiques i Naturals de proves lliures Àmbit de comunicació de proves lliures Àmbit de socials de proves lliures 

Àmbit científic d´un curs de diversificació Àmbit lingüístic i social (diversificació) i anglès de 4t Àmbit lingüístic i social de diversificació. 

Ciències aplicades II (FP bàsica) 
Comunicació i societat (FP bàsica) 

 
Comunicació i societat (FP bàsica) 

 

Nota: Les matèries superades d´un àmbit (científic o comunicació) que no són suficients per tenir l´àmbit convalidat, queden exemptes de 

cursar-se. 

En el nivell 2 d´ESPA les ciències naturals queden convalidades amb biologia i geologia o física i química aprovades de 3r i 4t d´ESO o ciències 

aplicades a l´activitat professional de 4t d´ESO. Així mateix, les matemàtiques de 4t d´ESO i tecnologia o informàtica aprovades convaliden 

l´àmbit científic de nivell 2 (3r i 4t d´ESPA).  El 2n de BUP amb un màxim de 2 matèries suspeses convalida el títol d´ESPA. 



IMPORTANT!!! 

 

Si un alumne ha repetit curs, només es valoraran les notes del darrer curs realitzat.


