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Orientacions
per la Homologació
i la Convalidació
de Formació cursada
a l’estranger

Projecte
Interprofessions

Demana informació,
tu pots aportar el teu saber
a la societat que has escollit
per viure i  ella ha de poder
valorar els teus coneixements
i la teva preparació.

Per iniciar aquest procés
i utilitzar aquest servei,
has de demanar cita prèviament
a Atlàntida a través del telèfon:

(34) 93 423 42 04

Vilamari 31, baixos 1a. 08015 Barcelona
e-mails: atlantida58@hotmail.com
atlantidamigra@gmail.com
www.atlantida-migra.org



Criteris bàsics

No és possible convalidar ni
homologar estudis que no constitueixin
graus acadèmics ni formin part del
sistema educatiu espanyol.

La convalidació i l’homologació
de títols d’educació superior
estrangers suposen el reconeixement
de la seva equivalència respecte d’un
determinat títol espanyol vigent, així
com dels seus efectes inherents.

Procediment

A) Les persones que desitgin
incorporar-se a l’Educació Obligatòria
Primària o Secundària no han de
realitzar cap tipus de tràmit en relació
amb els seus estudis anteriors.

B) Per cursar estudis postobligatoris
a Espanya cal que el sol·licitant tingui
homologats o convalidats en aquest
país els títols que permeten accedir
als esmentats estudis.
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Des de l’any 2005 l’Associació
Atlàntida treballa oferint orientació
sobre l’homologació d’estudis
realitzats a l’estranger, siguin
universitaris o professionals.

És per això que ens dirigim a les
persones estrangeres residents a
Catalunya que desitgin iniciar els
tràmits d’homologació, convalidació
o bé la continuació de la seva
formació ajudant-los per mitjà de
diverses actuacions:

Informació i assessorament
respecte del procés d’homologacions
i convalidació a l’estat espanyol de
títols estrangers.

Acompanyament individualitzat,
en cas necessari, per gestions
concretes referides als processos
esmentats.

Inserció en la xarxa formativa
formal (universitats, escoles d’adults,
instituts d’estudis secundaris, centres
de formació professional...).

Sessions grupals per abordar
diverses temàtiques referides al món
formatiu i laboral.

Suport, assessorament i
coordinació amb la xarxa
d’associacions de Barcelona o
província relacionades amb la
immigració, a través d’un treball
conjunt d’intercanvi d’informació.

Orientació per millorar la formació
relacionada amb la llengua i la cultura
de Catalunya.

Vols recuperar la teva formació
                  professional o universitària?

Vols homologar els teus estudis
          per millorar el teu nivell professional?

C) Per tal de ser convalidats o
homologats, els estudis cursats en un
país estranger han de complir els
següents requisits:

1) Validesa oficial d’aquests estudis
en el país de procedència.
2) Que el/s curs/os objecte de
convalidació o homologació estiguin
completament cursats i superats en
el sistema educatiu del país on es
varen realitzar (la convalidacio dels
estudis parcials dependrà de cada
universitat).
3) Acreditació acadèmica oficial que
certifiqui la superació dels esmentats
estudis conforme a la normativa vigent
en els sistema educatiu del país de
procedència.
4) Que els estudis que condueixen
al títol espanyol de referència estiguin
totalment implantats en el sistema
educatiu espanyol.
5) Que entre els estudis realitzats a
l’estranger i els que es pretén
homologar o convalidar a Espanya hi
hagi una equivalència acadèmica
suficient tant pel que fa a la durada
com al contingut.


