EQUIVALÈNCIES D’ESTUDIS O DE TITULACIONS
EQUIVALÈNCIES AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO)
(Aquest títol correspon als actuals ensenyaments de l’ESO)

TÍTOLS O ESTUDIS

EQUIVALÈNCIA

NORMA REGULADORA

1.

Títol de graduat escolar
(corresponent a l’antiga EGB)

Professional

LOE. Disposició addicional (DA) 31.1

2.

1r i 2n de BUP (màxim 2
suspeses entre els dos
cursos)

Acadèmica i
professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 2

3.

FP1 i títol de tècnic auxiliar

Acadèmica

LOE. DA 31.3

4.

FP1 incomplerta (màxim 2
suspeses)

Professional

Resolució del Subdirector general
d’Ordenació Acadèmica (MEC) de
9/12/2009

5.

Superació prova d’accés a
CFGM (FP, Esport o Arts
Plàstiques)
+ un dels següents:
• 1r i 2n ESO tot aprovat

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 3.1

OBSERVACIONS
Acadèmicament l’EGB només
és equivalent a 2n d’ESO. Per
tant, el graduat escolar NO
SERVEIX per cursar un CFGM
Per tant, amb dues suspeses
entre 1r i 2n de BUP tant es
pot:
- Acreditar que es té el
GESO per a una feina.
- Estudiar batxillerat o
CFGM.
Per a les equivalències
professionals de l’FP1 vegeu
files 25 i 36.
Per tant, amb dues suspeses
d’FP1 es pot acreditar que es té
el GESO per a una feina, però
NO ES POT estudiar batxillerat
ni CFGM
Vegeu cas singular en la línia
16.

6.

•
-

7.

8.
9.
10.

superació ½ CFGM
Superació prova d’accés a:
CFGM (FP, esport, arts pl.)
CFGS (FP, esport, arts pl.)
Ensenya. artístics superiors
per a majors 19 anys
PAU per a majors 25 anys

+ un dels següents:
• 1r i 2n d’ESO superat
• Equivalent acadèmic 1r i
2n d’ESO (vegeu
equivalència al final de la
fila)
• Haver accedit a 3r d’ESO
per decisió de la junta
d’avaluació
• Escolaritat a l’estranger
similar a 2n ESO
• Nivell I ESO adults
superat
• PGS superat + 1/3 CFGM
• Mòduls obligatoris PQPI +
1/3 CFGM
• 1/3 CFGS
• 10 crèdits ECTS
Títol de batxiller elemental

4 cursos de qualsevol
batxillerat anterior a Llei 70
5 cursos de batxillerat tècnic o
laboral
4 cursos d’humanitats de la
carrera eclesiàstica

Professional

Resolució del Subdirector general
d’Ordenació Acadèmica (MEC) de 24/9/
2009

Equivalents acadèmics de 1r i
2n d’ESO:
• Graduat escolar (EGB)
• 8è EGB + Certificat
d’escolaritat (EGB) (RD
986/1991, annex I)
• Títol de batxiller elemental
• 4 cursos d’un batxillerat
anterior a la Llei del 70
• 5 cursos de batxillerat
tècnic o laboral
• 4 cursos d’humanitats de la
carrera eclesiàstica
El MEC enviarà instruccions
per a equivalències dels estudis
anteriors a l’existència dels
crèdits ECTS.
El MEC establirà un nou criteri
que permetrà equivalència amb
GESO a qui superi PAU per a
majors de 25 anys, sense més
requisits

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 3.2

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 3.2

Acadèmicament només és
equivalent a 2n d’ESO. Per
tant, NO SERVEIX per cursar
un CFGM
Ibíd.

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 3.2

Ibíd.

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 3.2

Ibíd.

Certificat d’estudis primaris
anterior a la finalització del
curs 1975/1976

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 3.3

12.

Acreditació d’haver reunit les
condicions per obtenir el
certificat d’estudis primaris.

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 3.4

13.

Resolució individual
d’equivalència amb graduat
escolar (GE) a efectes
laborals si es va fer sobre la
base del certificat d’estudis
primaris

Professional

Informe del MEC de 28/9/2009

3 cursos comuns pla 63 d’arts
aplicades i oficis artístics

Acadèmica

14.

1

1

11.

El MEC considera equivalents
tots els certificats d’estudis
primaris, tant si són anteriors
com si són posteriors al curs
1975/1976 (vegeu nota
subratllada a la segona pàgina
de l’annex 1: Criteris a tenir...).
S’ha d’acreditar davant la
Comunitat Autònoma
corresponent que es reunien
les condicions per obtenir el
certificat d’estudis primaris.
Per consultar les condicions
vegeu l’annex 1: Criteris a tenir
en compte per a l’acreditació...
La nova resolució
(d’equivalència amb el GESO)
l’ha d’expedir l’organisme que
hagués fet l’anterior resolució
d’equivalència amb el GE.
Una resolució d’equivalència a
efectes laborals amb el graduat
escolar que NO s’hagués fet
sobre la base del certificat
d’estudis primaris NO ÉS
VÀLIDA per establir
equivalència amb el GESO.

RD 986/1991, de 14 de juny, Annex VI

S’entén que és equivalència
acadèmica i professional

El certificat d’estudis primaris és el que acreditava, abans de l’existència de l’EGB, que l’alumne/a havia superat l’educació primària obligatòria.

15.

Estudis parcials d’EGB i
d’ESO sense més estudis o
proves d’ensenyaments
reglats

16.

Superació prova d’accés a
CFGM (FP, Esport o Arts
Plàstiques)
+ superació de mòduls de dos
cicles formatius diferents,
sempre que la suma dels
mòduls superats s’entengui
que és equivalent a ½ CFGM

17.

Altres estudis no contemplats
en normativa

En principi,
aquests estudis
parcials NO
PODEN TENIR
equivalència
professional amb
l’ESO
Professional

Informe del MEC de 23/9/2009

Vegeu fila 39 per a possible
tramitació de l’antic títol de
graduat escolar. Si es tramités
aquest títol sí que es tindria
l’equivalència amb el GESO
(vegeu fila 1).

Informe del MEC de 4/12/2009

Professional

Ordre EDU/1603/2009, Art. 6

Aquest alumne tenia certificat
d’escolaritat (EGB) però no
havia cursat 8è; per tant, no se
li podia aplicar l’equivalència
amb 2n d’ESO que s’indica a la
línia 6. No havia superat la
meitat d’un CFGM, però sí
mòduls de 2 CFGM diferents, la
suma dels quals es pot
considerar com una meitat de
CFGM. Així, es pot considerar
que reuneix els requisits de la
fila 5.
S’ha de demanar l’equivalència
a la Comunitat Autònoma
corresponent, que requerirà
informe preceptiu i vinculant al
MEC

EQUIVALÈNCIES AMB EL TÍTOL DE BATXILLER
(Aquest títol correspon als actuals ensenyaments de batxillerat)

TÍTOLS O ESTUDIS
18.

19.

Títol batxiller (BUP)

•
•

Títol de
Batxiller (BUP)
Tècnic
especialista
(FP2)

EQUIVALÈNCIA

NORMA REGULADORA

Professional

LOE. DA 31.2

Acadèmica

RD 986/1991, de 14 de juny. Annex I

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 4.1

+ COU

20.

Superació prova d’accés a
CFGS (FP, Esport o Arts
Plàstiques)
+ un dels següents:
• títol GESO
• equivalent acadèmic
GESO (vegeu
equivalència al final de la
fila)

OBSERVACIONS
Acadèmicament el BUP només
és equivalent a 1r de batxillerat.
Per tant, el BUP NO SERVEIX
per cursar un CFGS
El MEC establirà un nou criteri
per aclarir que els alumnes que
tenen aprovat 1r i 2n de BUP o
l’ESO + 1r de batxillerat
experimental o batxillerat
LOGSE anticipat (límit curs
1999-2000), si tenen un màxim
de dues suspeses són similars
als de BUP i, per tant, també
tenen l’equivalència a efectes
laborals amb el batxiller
Equivalents acadèmics GESO:
• Títol de tècnic auxiliar
(FP1) (LOE DA 31.3)
• 1r i 2n de BUP, amb màxim
2 matèries suspeses (Ordre
EDU/1603/2009, Art. 2)
• 3 cursos comuns pla 63
d’arts aplicades i oficis
artístics (RD 986/1991,
Annex VI)
• batxiller superior (5è i 6è)
amb màxim 2 matèries
suspeses (Ordre

•

•

21.

22.

Superació prova accés a
ensenyaments
artístics
superiors per a més grans de
19 anys
+ un dels següents:
• títol GESO
• equivalent acadèmic
GESO
(vegeu equivalències fila 20)
• 15 crèdits ECTS dels
ensenyaments artístics
superiors
• superació prova d’accés a
CFGM + qualsevol dels
que s’indiquen amb • en
les files 5 i 6
Superació PAU majors 25
anys
+ un dels següents:
• títol GESO
• equivalent professional

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 4.2

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 4.3

EDU/1603/2009, Art. 2)
oficialia industrial (Ordre de
21 de novembre de 1975
sobre equivalències de
títols de formació
professional (BOE núm.
282, 25/11/1975).
Títol de tècnic (LOE, art.
44)

El graduat escolar (EGB) NO
ÉS equivalent acadèmic de
l’ESO,
sinó
tan
sols
professional
El MEC enviarà instruccions
per a equivalències dels
estudis anteriors a l’existència
dels crèdits ECTS

Això se simplificarà perquè el
MEC establirà un nou criteri
que permetrà equivalència amb
GESO a qui superi PAU per a
majors de 25 anys, sense més

•

GESO
15 crèdits ECTS dels
estudis universitaris

requisits

23.

Estudis parcials de qualsevol
batxillerat anterior a la LOGSE
(batxillerat superior, BUP...),
amb un màxim de 2 suspeses

Professional

Ordre EDU/1603/2009. Art. 4.4

24.

Títol de tècnic:
- tècnic d’FP (CFGM)
- tècnic d’arts aplicades i
disseny
- tècnic esportiu
Títol de tècnic auxiliar
(corresponent a l’antiga FP1)

Professional

Ordre EDU/1603/2009. DA 1

Professional

LOE DA 31.3. Estableix equivalència
professional entre tècnic auxiliar i
tècnic.

25.

Ordre EDU/1603/2009 DA 1. Estableix
equivalència professional entre tècnic i
batxiller.

26.

Oficial industrial

Professional

Ordre de 21 de novembre de 1975
sobre equivalències de títols de
formació professional. Estableix
equivalència, a tots els efectes, entre
oficial industrial i tècnic auxiliar (FP1).
LOE DA 31.3. Estableix equivalència
professional entre tècnic auxiliar i

NO SERVEIX el batxillerat
elemental.
Les assignatures compten tants
cops com estiguin suspeses en
els diferents cursos, encara
que tinguin la mateixa
denominació.
Sempre que en una
convocatòria (pública o
privada) es demani el títol de
batxiller o equivalent és vàlid el
títol de tècnic.
Sempre
que
en
una
convocatòria
(pública
o
privada) es demani el títol de
batxiller o equivalent és vàlid el
títol de tècnic auxiliar.
Vegeu
fila
36
per
a
l’equivalència professional amb
la professió corresponent.
Per a l’equivalència acadèmica
vegeu la fila 3.
Sempre
que
en
una
convocatòria
(pública
o
privada) es demani el títol de
batxiller o equivalent és vàlid el
títol d’oficial industrial.

tècnic.

27.

Professor música pla 66
(Decret 2618/1966)

Professional

28.

Títol professional de música o
dansa de la LOGSE (Llei
Orgànica 1/1990)
Diploma de cantant d’òpera
(Decret 313/1970)
Compleció d’estudis oficials de
dansa anteriors a la LOGSE
Títol professional música pla
1942
Diploma superior
especialització solistes (Decret
313/1970)
Títol de professor i títol
professional d’actor pla 1942
Diploma d’art dramàtic Decret
2607/1974
Altres estudis no contemplats
en normativa

Professional

Ordre EDU/1603/2009. DA 1. Estableix
equival. profes. entre tècnic i batxiller.
Resolució del Subdirector general
d’Ordenació Acadèmica (MEC)
d’11/12/2009
Ïbid.

Professional

Ïbid.

Professional

Ïbid.

Professional

Ïbid.

Professional

Ïbid.

Professional

Ïbid.

Professional

Ïbid.

Professional

Ordre EDU/1603/2009 Art. 6

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Estableix l’equivalència la
Comunitat Autònoma previ
informe preceptiu i vinculant al
MEC

EQUIVALÈNCIES AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC
(Aquest títol correspon als actuals ensenyaments de Grau Mitjà: de formació professional, d’esports o d’arts plàstiques)

36.

TÍTOLS O ESTUDIS
FP1 i títol de tècnic auxiliar

EQUIVALÈNCIA
Professional

NORMA REGULADORA
LOE DA 31.3

OBSERVACIONS
L’equivalència és amb el títol de
la professió corresponent.
Per a l’equivalència
professional amb el títol de
batxiller vegeu fila 25.
Per a l’equivalència acadèmica
vegeu fila 3.

37.

Batxiller

Professional

Ordre EDU/1603/2009. DA 1

Sempre que en una
convocatòria (pública o privada)
es demani el títol genèric de
tècnic, és vàlid el títol de
batxiller.
És vàlid, a aquests efectes,
qualsevol títol de batxiller
(excepte el de batxiller
elemental) i també estudis
parcials de batxillerat amb un
màxim de dues assignatures
suspeses.

EQUIVALÈNCIES AMB EL TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR
(Aquest títol correspon als actuals ensenyaments de Grau Superior: de formació professional, d’esports o d’arts plàstiques)

38.

TÍTOLS O ESTUDIS
FP2 i títol de tècnic
especialista

EQUIVALÈNCIA
Acadèmica i
professional

NORMA REGULADORA
LOE. DA 31.4

OBSERVACIONS
L’equivalència és amb el títol de
l’especialitat corresponent

EQUIVALÈNCIES AMB L’ANTIC TÍTOL DE GRADUAT ESCOLAR (GE)
(Aquest títol correspon als antics estudis d’EGB)
TÍTOLS O ESTUDIS
39. 1r i 2n d’ESO superats,
si es compleixen les
dues condicions
següents:
1. L’alumne/a va néixer
l'
any 1984 o anteriors.
2. Va superar 1r i 2n
d’ESO no més tard del
1999.
A aquests efectes,
s’entén que els estudis
han estat superats si es
produeix un dels dos
casos següents:
a) Ha superat totes les
àrees d’ambdós cursos.
b) El centre considera
que l’alumne/a va
assolir els objectius del
1r cicle d’ESO (1r i 2n
curs). Aquesta valoració
es pot fer tant si havia
cursat 1r i 2n d'
ESO
com si havia accedit

EQUIVALÈNCIA
A tots els efectes.
Implica la
tramitació del
propi títol de
graduat escolar.
A la vista del que
s’indica a la fila 1,
implica de retruc
l’equivalència
amb el GESO

NORMA REGULADORA
RESOLUCIÓ de la secretaria
general del Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, de 29 de maig de
2001 (Instruccions per al curs
2001-2002). Article 6: Extinció
d'
estudis de la Llei 14/1970,
General d'
Educació

OBSERVACIONS
Aquesta norma s’aplica a l’alumnat que va cursar l’ESO durant el
període d’implantació anticipada de la LOGSE.
Cal adreçar la petició de tramitació del titol de graduat escolar a la
direcció general d’Atenció a la Comunitat Educativa, juntament
amb la documentació següent:
1. DNI o altre document que acrediti el requisit 1 (data de
naixement 1984 o abans)
2. Document acreditatiu d’un dels dos requisits acadèmics – a) o
b) – que s’indiquen a la primera columna. Ha de queda clar que es
complia el requisit l’any 1999 o anteriors.

directament a 3r d'
ESO
procedent d'
EGB amb el
certificat d'
escolaritat.
40. Altres estudis
incomplerts, anteriors a
la LOGSE, que no
tinguin establerta
equivalència

Professional

41. Teneduria de llibres,
comerç, puericultura...

Professional

El MEC estudia possible equivalència a efectes laborals amb l’antic
graduat escolar (GE) si es té el certificat d’escolaritat. Cal aportar
tota la documentació, acadèmica i laboral, de què es disposi.
Consultar en

http://www.educacion.es/horizontales/servicios/estudian
tes/gestiontitulos/estudios_no_universitarios/equivalenciagraduado-efectos-laborales.html
La possible equivalència a efectes laborals d’aquests estudis
s’aplicaria en el marc de la futura Llei d’Economia sostenible

Annex 1: Criteris a tenir en compte per a l’ acreditació d’haver reunit en el seu dia les condicions per a l’obtenció del certificat d’estudis primaris
(Document facilitat pel MEC)
CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA ACREDITACIÓN DE HABER REUNIDO EN SU DÍA LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
ESTUDIOS PRIMARIOS APLICABLES AL ARTÍCULO 3.4 DE LA ORDEN EDU/1603/2009, DE 10 DE JUNIO.

Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria (BOE 18-VII-1945)
Orden de 13 de mayo de 1950 sobre implantación del Certificado de
Estudios Primarios (BOE10-VI-1950)

(Nacidos hasta 1954 inclusive).
•

Orden de 3 de junio de 1950 por la que se dan normas para la obtención y
expedición del Certificado de Estudios Primarios. (“B.O.E.”10/VI/50)

Acreditación de seis años de escolaridad obligatoria mediante Cartilla de escolaridad
debidamente cumplimentada o documento análogo donde acredite tener una puntuación
media no inferior a cinco en el último curso.

•

Orden de 7 de septiembre de 1954, por el que se dan normas sobre
asistencia escolar obligatoria en las Escuelas de Enseñanza Primaria (BOE
27-X-54)

Certificación de tener aprobado el segundo curso de bachillerato general o del laboral y
tener cumplidos 12 años de edad a partir del 1 de enero de 1958, según lo dispuesto en
el artículo 14 de del decreto del 21 de marzo de 1958 (BOE 4-IV-1958).

•

Certificado de estudios primarios, con fecha de finalización posterior al curso 1975/76*.

Orden de 22 de marzo de 1956 por la que se dan normas para la
expedición de los Certificados de Estudios Primarios. (BOE 26-II-1956).

•

Certificación de haber superado la prueba convocada por el Ministerio de Educación para
la obtención del Certificado de estudios primarios.

Decreto de 21 de Marzo de 1958 sobre obtención del Certificado de
Estudios Primarios.(BOE 4-IV-1958 )

•

Tarjeta de Promoción cultural de adultos o Certificación expedida, en su día, por la
Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, donde se acredita suficientemente la
superación de las pruebas realizadas para la obtención del Certificado Estudios
Primarios.

•

Fotocopia compulsada del acta de nacimiento del Registro civil, en la que aparezca
recogida la anotación de haber obtenido el certificado de estudios primarios. Orden de 4
de mayo de 1959 por la que se dictan normas para el desarrollo de lo dispuesto en el
Decreto de 21 de marzo de 1958 sobre expedición de Certificados de Estudios Primarios
(BOE 8-V-1959).

Orden de 5 de mayo de 1958 por la que se dan normas para el
cumplimiento del decreto de 21 de marzo último sobre la obtención del
Certificado de Estudios Primarios.(BOE 9-V-1958)
Orden de 4 de mayo de 1959 por la que se dictan normas para el desarrollo
de lo dispuesto en el Decreto de 21 de marzo de 1958 sobre expedición de
Certificados de Estudios Primarios. (BOE 8-V-1959)

Decreto 2.124/1963, de 10 de
analfabetismo.(BOE de 5-lX-1963)

Agosto,

sobre

lucha

contra

el
(Nacidos desde 1955 hasta 1960 inclusive)
•

Acreditación de ocho años de escolaridad obligatoria mediante Cartilla de escolaridad
debidamente cumplimentada o documento análogo donde acredite tener una puntuación
media no inferior a cinco.

•

Certificación oficial de haber superado con calificación favorable el periodo de
adaptación a las enseñanzas de formación profesional. (Orden de 22 de julio de 1971).

Ley 169/1965, de 21 de diciembre, sobre reforma de la Enseñanza
Primaria. (BOE 23-XII-1965)

•

Certificación de tener aprobado el segundo curso de bachillerato general o del laboral,
según lo dispuesto en la norma 47 de la Orden de 5 de mayo de 1958.

Decreto 3013/1966 de 17 de noviembre, por el que se desarrolla el articulo
42 de la Ley 169/1965, de 21 de diciembre, de Reforma de la Enseñanza
Primaria.

•

Certificado de estudios primarios, con fecha de finalización posterior al curso
1975/76*.

•

Certificación de haber superado la prueba convocada por el Ministerio de Educación
para la obtención del Certificado de Estudios Primarios.

•

Fotocopia compulsada del acta de nacimiento del Registro civil, en la que aparezca
recogida la anotación de haber obtenido el Certificado de Estudios Primarios. (Orden de
4 de mayo de 1959 por la que se dictan normas para el desarrollo de lo dispuesto en el
Decreto de 21 de marzo de 1958 sobre expedición de Certificados de Estudios
Primarios. BOE” 8-V-1959)

Orden de 22 de julio de 1971 por la que se dictan normas para el desarrollo
de las enseñanzas del periodo transitorio de adaptación de la formación
profesional. (BOE 19 octubre de 1971).

(*) Se venía aplicando directamente la orden de 4 de febrero de 1986 a quienes estaban dentro de la fecha y a los posteriores se les hacía resolución individualizada. En
el momento de la redacción de la Orden EDU/1603/2009, se trasladó lo dispuesto en la orden de 4 de febrero de 1986, sin acordarnos de quitar la frase relativa a la
fecha límite. Por ello seguiremos considerando estos casos dentro del artículo 3.4 de la Orden EDU/1603/2009.

AMPLIACIÓN DE CRITERIOS (10/10/2009)
Orden de 6 de abril de 1972, sobre ampliación del acceso al
tercer curso de bachillerato elemental unificado. (BOE 13-IV1972).

•

Certificación del Instituto de Enseñanza Media de haber superado la prueba de acceso a tercer
curso de bachillerato.
(se aplicará a los alumnos que en el año 1972 cumplieran doce, trece o catorce años y puedan
demostrar haber superado la prueba de acceso a tercer curso)

•

Certificación oficial de haber estado matriculado en un Centro de formación profesional industrial.

•

Certificación Oficial en el que figuren los datos del Certificado de Estudios Primarios, por haberlo
obtenido en su día, no encontrándose en posesión del mismo por extravío u otras causas.

Primero. Los alumnos que en el transcurso del actual año 1972
cumplan doce, trece o catorce años podrán acogerse a las
pruebas del tercer curso de bachillerato elemental unificado,
previstas en la Orden ministerial de 21 de septiembre de 1967.
Ley de 20 de julio de 1955 sobre formación profesional
Industrial.
Articulo 36.De las enseñanzas de aprendizaje industrial. “La edad
minima exigida para su ingreso será de doce años cumplidos, y los
aspirantes deberán estar en posesión del Certificado de estudios
primarios. (BOE 21/VII/1955).
OTROS

NOTA: Dada la variada casuística que se puede presentar, puede haber casos muy específicos que no están recogidos en los criterios generales anteriores sobre la
segunda columna, por lo que se deberá estudiar el caso en particular.

El MEC afegirà un nou criteri: haver accedit a una escola d’arts aplicades i oficis artístics, atès que per fer-ho calia tenir el certificat d’estudis primaris.

Annex 2: Normatives que s’esmenten en el quadre d’equivalències
LLEIS
•
•

LOGSE: Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'
octubre, d'
Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 238, de 4/10/1990)
LOE: Llei Orgànica 2/2006, d’Educació (LOE) (BOE 106, 4/5/2006) Disposició addicional (DA) 31.1

REIALS DECRETS
• Reial decret (RD) 986/1991, de 14 de juny, pel qual s’aprova el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu (BOE 151, 25/6/91)
Annex VI
ORDRES
• Ordre de 21 de novembre de 1975 sobre equivalències de títols de formació professional (BOE núm. 282, 25/11/1975).
• Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de
Batxiller regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 146, 17/6/2009)
RESOLUCIONS
• Resolució de la secretaria general del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,de 29 de maig de 2001, que dóna instruccions per a
l'
organització i el funcionament dels centres docents d'
educació secundària de Catalunya per al curs 2001-2002 (Full de disposicions i actes
administratius del Departament d’Ensenyament, núm. 870), article 6: Extinció d'
estudis de la Llei 14/1970, General d'
Educació
INFORMES DEL MINISTERI (en aplicació de l’art. 6 de l’Ordre EDU/1603/2009)
• Informe del Subdirector general de Ordenación académica de 23/9/2009. Estableix que els estudis incomplerts d’EGB o d’ESO no seran equivalents
amb el GESO si no s’acrediten altres estudis o proves d’ensenyaments reglats (fila 15)
• Informe del Subdirector general de Ordenación académica de 24/9/ 2009. Estableix les diferents equivalències que consten a la línia 6.
• Informe del Subdirector general de Ordenación académica de 28/9/ 2009. Estableix que una resolució d’equivalència a efectes laborals amb el
graduat escolar que no s’hagués fet sobre la base del certificat d’estudis primaris no és vàlida per establir equivalència amb el GESO.
• Informe del Subdirector general de Ordenación académica de 9/12/2009. Estableix que és equivalent al títol GESO, a efectes, exclusivament
laborals, l’FP1 amb un màxim de dues suspeses.
• Informe del Subdirector general de Ordenación académica d’11/12/2009. Estableix equivalència a efectes laborals amb el batxiller per a diversos
estudis antics de música, dansa i art dramàtic.

