
CONVALIDACIONS ESO I BATXILLERAT 2020-21 
 
ESTUDIS DE MÚSICA 
 
L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de música en 
conservatoris,centres professionals o escoles de música autoritzades, poden 
sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries. 
 

ESO 

Conservatori o Centre  Professional 

Convalidació màxima:  
● Música (matèria comuna a 1r ESO i 3r ESO). 
● Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO (2 hores setmanals per curs). 
● Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals) 

Documentació a presentar:  
EMU1 : Sol·licitud alumnat 
CMU1: Certificat del conservatori o centre professional 

Escola autoritzada  

Situació 1: Es cursen entre 3 i 4 h setmanals 

Reconeixement màxim:  
● Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO . 
● Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals) 

Situació 2: Es cursen 4h setmanals o més 

Reconeixement màxim:  
● Música (matèria comuna a 1r ESO i 3r ESO). 
● Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO. 
● Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals) 

Documentació a presentar:  
EMU1: Sol·licitud alumnat 
CMU2: Certificat escola de música autoritzada 

 
ESO 
 
 
 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU154.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU154.pdf


BATXILLERAT 

Conservatori o Centre Professional 

Convalidació màxima:  
● 4h setmanals de la franja d’específiques per curs. 

Documentació a presentar:  
BMU1: Sol·licitud alumnat 
CMU1: Certificat del conservatori o centre professional 

Escola autoritzada  

Reconeixement màxim:  
● 4h setmanals de la franja d’específiques per curs. 

Requisits: 
● Cursar estudis en una escola de música autoritzada. 
● Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de 

música. 
● Cursar estudis que incloguin, com a mínim: Llenguatge musical o harmonia, 

instrument i pràctica instrumental en grup. 
● Una dedicació horaria a l’escola de música de 4 hores setmanals o més. 

Documentació a presentar:  
BMU3: Sol·licitud alumnat 
CMU3: Certificat del conservatori o centre professional 

 
BATXILLER 
La sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Es pot demanar la convalidació o             
reconeixement d’un nombre inferior d’hores a aquell a què tenen dret. 
 
La convalidació o reconeixement es fa efectiu a partir de la data de l’autorització              
(recepció del document de resolució). 
 
Cal presentar els documents que es demanen al quadre a la secretaria de l’escola.  
 
La directora del centre resol la sol·licitud seguint el model prescrit i aquesta resolució              
es notifica per escrit a l’interessat o interessada. La resolució serveix com a             
document acreditatiu del pla de suport individualitzat de simultaneïtat d’aquest          
alumne. 
 
Les matèries que s’hagin convalidat o hagin estat reconegudes no computen a            
l’efecte de càlcul de la nota mitjana. 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU138.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU140.pdf


Data límit de presentació de les sol·licituds: 30 d’octubre de 2020 
 
 
ESTUDIS DE DANSA  
 
L’alumnat que cursa ESO o batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en            
conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden         
sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries. 
ESO 
 

ESO 

Conservatori o Centre  Professional 

Convalidació màxima:  
● Educació Física 
● Música (matèria comuna a 1r ESO i 3r ESO). 
● Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO (2h setmanals per curs). 
● Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins un màxim de 3h setmanals per curs) 

Documentació a presentar:  
EDA 1 : Sol·licitud alumnat 
CDA 1: Certificat del conservatori o centre professional 

Escola autoritzada  

Situació 1: Es cursen entre 5 i 7 h setmanals 

Reconeixement màxim:  
● Educació Física 

Situació 2: Es cursen 7h setmanals o més 

Reconeixement màxim:  
● Educació Física 
●  
● Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO (2 hores setmanals per curs) 
● Una matèria optativa de 4t d’ESO (fins a un màxim de 3h setmanals) 

Documentació a presentar:  
EDA 1 : Sol·licitud alumnat 
CDA 2: Certificat escola de música autoritzada 
 

 
ESO 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/Y332_062.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU154.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/Y332_062.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU154.pdf


BATXILLERAT 

Conservatori o Centre Professional 

Convalidació màxima:  
● Educació Física 
● 4h setmanals de la franja d’específiques per curs. 

Documentació a presentar:  
BDA1: Sol·licitud alumnat 
CDA1: Certificat del conservatori o centre professional 

Escola autoritzada  

Situació 1: Es cursen 11 hores setmanals o més. 

Reconeixement màxim:  
● Educació Física 
● 4h setmanals de la franja d’específiques per curs. 

Requisits: 
● Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada. 
● Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de 

dansa.  
● Cursar estudis que incloguin, com a mínim: Dansa Clàssica, Tècniques de 

Dansa Contemporània o Dansa Espanyola i continguts de Música.  

Documentació a presentar:  
BDA 3 : Sol·licitud alumnat 
CDA 3: Certificat escola de música autoritzada 
 

Situació 2: Es cursen entre 7 i 10 hores setmanals  

Reconeixement màxim:  
● Educació Física 

Documentació a presentar:  
BDA 3 : Sol·licitud alumnat 
CDA 2: Certificat escola de música autoritzada 
 

 
La sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Es pot demanar la convalidació o             
reconeixement d’un nombre inferior d’hores a aquell a què tenen dret. 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU145.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU147.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU147.pdf


La convalidació o reconeixement es fa efectiu a partir de la data de l’autorització              
(recepció del document de resolució). 
 
Cal presentar els documents que es demanen al quadre a la secretaria de l’escola…  
La directora del centre resol la sol·licitud seguint el model prescrit i aquesta resolució              
es notifica per escrit a l’interessat o interessada. La resolució serveix com a             
document acreditatiu del pla de suport individualitzat de simultaneïtat d’aquest          
alumne. 
 
Les matèries que s’hagin convalidat o hagin estat reconegudes no computen a            
l’efecte de càlcul de la nota mitjana. 
 
Data límit de presentació de les sol·licituds: 30 d’octubre de 2020. 
 
 
DEDICACIÓ SIGNIFICATIVA A L’ESPORT (ESO i BTX) 
 
Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de            
l’Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d’especial atenció a            
la pràctica esportiva, poden sol·licitar que els reconeguin la matèria d’educació           
física. 
 
Per sol·licitar-ho cal adjuntar a la sol·licitud, i el certificat del Consell català de              
l’Esport. L’alumnat pot obtenir aquest certificat si és un dels esportistes que figuren             
en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent. 
 

● Model de sol·licitud per ESO. 
● Model de  sol·licitud, per Batxillerat.  

 
El reconeixement de la matèria d’educació física implica que no té qualificació ni             
computa a l’efecte del càlcul de la mitjana. 
 
Data límit de presentació de les sol·licituds: 30 d’octubre de 2020  
 
 
 

https://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/wp-content/uploads/usu499/2019/09/sollicitud-batxdef.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/APR545.pdf
https://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/wp-content/uploads/usu499/2019/09/sollicitud-batxdef.pdf

