
La simultaneïtat d’estudisLa simultaneïtat d’estudis 
d’ESO o de BATXILLERAT ambd ESO o de BATXILLERAT amb 

estudis de Música o Dansa

Curs 2011/12Curs 2011/12

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATXILLERAT amb estudis de música o de dansa Inspecció d’Educació  - Àrea d’Ensenyaments Artístics



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Com accedir a la documentació

COM ARRIBAR-HI? http://www.gencat.cat/ensenyament

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATXILLERAT amb estudis de música o de dansa Inspecció d’Educació  - Àrea d’Ensenyaments Artístics



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Com accedir a la documentació

http://www.gencat.cat/ensenyamentCOM ARRIBAR-HI?

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATXILLERAT amb estudis de música o de dansa Inspecció d’Educació  - Àrea d’Ensenyaments Artístics



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Com accedir a la documentació

http://www.gencat.cat/ensenyamentCOM ARRIBAR-HI?

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATXILLERAT amb estudis de música o de dansa Inspecció d’Educació  - Àrea d’Ensenyaments Artístics



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Com accedir a la documentació

Ho podeu seleccionar tot
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Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Com accedir a la documentació

O bé podeu introduir la 
paraula “MÚSICA” i sortiran 
els models, resolucions, , ,
sol·licituds i el mateix 
document sencer.

U d b i f t PDF t t lUs podeu baixar en format PDF tot el 
document sencer (tota la documentació
referent als centres de secundària públics)
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Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Com accedir a la documentació

Us podeu baixar el document 
en format PDF (13 pàgines) 
sobre la SIMULTANEÏTAT 
D’ESTUDIS D’ESO O 
BATXILLERAT AMB 
ESTUDIS DE MÚSICA.
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Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Algunes consideracions

• Amb la terminologia LOE, els ensenyaments de grau professional
Àde dansa i música, es corresponen amb el GRAU MITJÀ de la

LOGSE

• Les instruccions són les mateixes pels centres de secundària• Les instruccions són les mateixes pels centres de secundària
públics que privats

• Les escoles de dansa/música, i el conservatori haurien de divulgarLes escoles de dansa/música, i el conservatori haurien de divulgar
aquesta informació entre els estudiants susceptibles de poder
acollir-se a aquestesCONVALIDACIONSCONVALIDACIONS i RECONEIXEMENTSRECONEIXEMENTS ..
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Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Algunes consideracions

•• CONVALIDACIONSCONVALIDACIONS (Ensenyaments(Ensenyaments reglats)reglats) i
RECONEIXEMENTS           RECONEIXEMENTS           

(Ensenyaments no reglats)(Ensenyaments no reglats)(Ensenyaments no reglats)(Ensenyaments no reglats)

CONVALIDACIÓCONVALIDACIÓ: per a
ENSENYAMENTSENSENYAMENTS REGLATSREGLATS.
Les matèries convalidades no
tenen qualificació ni efectes a

RECONEIXEMENTSRECONEIXEMENTS: per a
ENSENYAMENTSENSENYAMENTS NONO
REGLATSREGLATS. Hi haurà algunes
matèries que no s’hauran de

MODELS
tenen qualificació ni efectes a
l’hora de computar el càlcul de
la nota mitjana.

matèries que no s hauran de
cursar als centres de secundària
perquè ja les fan a les escoles de
dansa i música. Les matèries
que es reconeixen no tenen
qualificació ni efectes a l’hora
de computar el càlcul de la
nota mitjana. Cal que hi hagi
una coordinació entre els dos
centres.
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centres.



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Algunes consideracions ESO

L lid i i i t l di à l di t / d l t d dà i• Les convalidacions i reconeixements les concedirà el director/a dels centres de secundària.

• La sol·licitud s’ha de renovar cada curs per part dels alumnes. La persona interessada presenta al
centre on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe.

• Si es repeteix el curs de dansa o música no es pot sol·licitar aquesta convalidació o reconeixement• Si es repeteix el curs de dansa o música, no es pot sol·licitar aquesta convalidació o reconeixement.

• Les hores d’atenció educativa alternativa a la religió es consideren dins el còmput global d’hores de
les mateixes optatives.

• Les escoles de dansa i música són escoles autoritzades pel Departament d’Ensenyament. La relacióp p y
de centres autoritzats es pot consultar al cercador de centres del Departament

• Els alumnes poden sol·licitar menys hores de convalidació o reconeixement de les establertes.

• Les matèries convalidades o reconegudes no tenen qualificació ni computen per a efectes de càlcul
d l t itjde la nota mitjana.

• Aquests processos es faran constar com a Pla individualitzat (PI). En els documents d’avaluació es
farà constar l’adaptació curricular com a pla individualitzat (PI).

• S’ha d’establir un Pla de seguiment quatrimestral (ESO)• S ha d establir un Pla de seguiment quatrimestral (ESO)

• Inicia el procés l’Escola de Música o Dansa, o el Conservatori. Sol·liciten la còpia d’autorització a
l’Institut o bé a l’alumne/a. El procés del Pla de Seguiment el primer pas el fa l’Escola de Música o
Dansa, o el Conservatori.
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• Seria bo que abans del lliurament obligatori de l’informe quatrimetral es notifiqués al centre de
secundària una baixa o absentisme a l’Escola de Música o Dansa, o el Conservatori.



Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Quadre estudis ESO i MÚSICA

CONSERVATORI 
O

ESCOLA AUTORITZADA
SITUACIÓ 1 SITUACIÓ 2

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS ESO i MÚSICASIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS ESO i MÚSICA

O 
CENTRE PROFESSIONAL

SITUACIÓ 1
Cursant més de 3 hores i menys de 4

SITUACIÓ 2
Cursant 4 hores o més

Reducció màxima per curs:
• 4 hores matèries optatives 

1 3
• 4 hores matèries optatives de 1r a 3r curs i 

è íf (*)
• 4 hores matèries optatives de 1r a 3r curs i 

è i i ífi d 4 (*)de 1r a 3r curs i  una 
matèria  optativa específica 
de 4t (*)

• Música (m. comuna de 1r a 
3r)

una matèria optativa específica de 4t (*)

(*) La matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la 
matèria de música o, en el cas que l’itinerari 
escollit per l’alumne/a no la inclogui, podrà 
correspondre a una altra matèria optativa

una matèria optativa específica de 4t (*)
• Música (m. comuna de 1r a 3r)

correspondre a una altra matèria optativa 
específica.

Reducció –convalidació- segons 
models:

Reducció –reconeixement- segons models:

CMU1- Certificat conservatori o 
centre professional
EMU1- Sol·licitud alumnes
EMU2- Resolució

CMU2- Certificat EM
EMU1- Sol·licitud alumnes
EMU3 - Resolució
EMU4 – Pla de seguiment quatrimestral
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Quadre estudis ESO i DANSA

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS ESO i DANSASIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS ESO i DANSA

ESCOLA AUTORITZADA
CONSERVATORI O 

CENTRE PROFESSIONAL

ESCOLA AUTORITZADA
SITUACIO 1 

Cursant entre 5 i menys de 7 hores 
SITUACIÓ 2 

Cursant 7 hores o més 
Reducció màxima per curs: 

• 4 hores matèries optatives 
de 1r a 3r i una matèria 
específica de 4t (*) 

• Música (m. comuna de 1r 

• educació física 
 
(*) La matèria específica de 4t d’ESO ha de 
ser la matèria de música o, en el cas que 

• 4 hores matèries optatives de 1r a 3r 
i una matèria optativa específica de 
4t (*)a 3r)

• educació física 
l’itinerari escollit per l’alumne/a no la inclogui, 
podrà correspondre a una altra matèria 
optativa específica.  

 

4t (*)
• educació física 

Reducció convalidacióReducció –convalidació-  
segons models: Reducció –reconeixement-  segons models: 

CDA1- Certificat conservatori 
EDA1 – Sol.licitud alumnat 

CDA2 – Certificat ED 
EDA1 – Sol.licitud alumnat 
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EDA2 - Resolució EDA 3 – Resolució
EDA4 – Pla de seguiment 

 



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Models formularis MÚSICA

Quan s’introdueix la paraula 
“MÚSICA” i sel·leccionant la 
quadrícula “models”, us q ,
apareixeran els diferents 
models amb format PDF.
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés ESO

DANSA DANSA ReglatReglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional)(Conservatoris i centres autoritzats grau professional)

Convalidació:
EF
comuna de música de 1r, 2n i 3r d’ESO
mat. Optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO;  màxim 4h per curs
1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les 
quals serà la música.
N ó lid bl l t b ll d í t i d 1 2 i 3 i l j t d d 4tNo són convalidables els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t.

Documentació:

. Model CDA1: certificació centre dansa  on s’acredita el curs en el que està matriculat  l’alumne/a 
Model EDA1: sol licitud al centre de Secundària. Model EDA1: sol·licitud al centre de Secundària

Procés:
. L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EDA1) acompanyada de la certificació del  centre de dansa (CDA1), 
durant els dos primers mesos de classe.
La direcció del centre resol (EDA2). La direcció del centre resol (EDA2)

. Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat  (s’hi podrà presentar recurs  en contra al director/a dels ST o gerent 
Consorci) amb  copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació
. Es fa constar com PI (Pla Individualitzat)
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés ESO

DANSA  No DANSA  No ReglatReglat (Escoles autoritzades)(Escoles autoritzades)

Reconeixement:
A: Si fan entre 5 i menys de 7 hores setmanals: 

EF 
B: Si fan 7 hores setmanals o més: 

EF 
Mat. Optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO;      màxim 4h per curs

1 tè i t ti ífi d 4t d’ESO L’ l / à é 2 t ti ífi1 matèria optativa  específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives  específiques, 
cap de les quals serà la música.
No són convalidables els treballs de  síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t.

Documentació:
. Model CDA2: certificació centre dansa  on s’acredita el curs en el que està  matriculat  l’alumne/a i  les hores
Model EDA1: sol licitud al centre de Secundària. Model EDA1: sol·licitud al centre de  Secundària

Procés:
. L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EDA1) acompanyada de la certificació del  centre de dansa 
(CDA2), durant els dos primers mesos de classe.
. La direcció del centre resol (EDA3)
Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs en contra al director/a dels ST o gerent. Es notifica per escrit la resolució a l alumnat  (s hi podrà presentar recurs en contra al  director/a dels ST o gerent 

Consorci) amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació
. Es fa constar com PI (Pla Individualitzat)
. Els 2 centres establiran  seguiment quadrimestral  (EDA4)
. El centre de l’ESO assigna un professor  responsable de la coordinació (professor  EF o membre equip directiu) i  pel 
centre dansa el director/a
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centre dansa, el director/a
. El reconeixement estarà condicionat a la  valoració favorable del Pla de seguiment. En cas que la valoració no sigui 
positiva, no es concedeix el reconeixement i les matèries es consideren suspeses.



Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés ESO

MÚSICA MÚSICA ReglatReglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional)(Conservatoris i centres autoritzats grau professional)

Convalidació:
comuna de música de 1r, 2n i 3r d’ESO
Mat. Optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO;      màxim 4h per curs
1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les 
quals serà la música.
No són convalidables els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t.

Documentació:

Model CMU1: certificació centre música  on s’acredita el curs en el que està  matriculat  l’alumne/a.
Model BMU1: sol·licitud al centre de Secundària

Procés:
. L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EMU1) acompanyada de la certificació del  centre de música (CMU1), 
durant els dos primers mesos de classe.
. La direcció del centre resol (EMU2)
Es notifica per escrit i amb copia compulsada la resolució del centre a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs en contra. Es notifica per escrit i amb copia compulsada,  la  resolució del centre a l alumnat  (s hi podrà presentar recurs en contra 

al  director/a dels  ST o gerent Consorci) 
. Es fa constar com PI (Pla Individualitzat)
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés ESO

MÚSICA MÚSICA No ReglatNo Reglat (Escoles autoritzades)(Escoles autoritzades)
Reconeixement:
A: Si fan més de 3 hores i menys de 4 hores setmanals:

Mat. Optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO; màxim 4h per curs
1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les quals serà la música.

No són convalidables els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t
B: Si fan més de 4 hores setmanals: 

comuna de música de 1r, 2n i 3r d’ESO
Mat. Optatives de 1r, 2n i/o 3r d’ESO; màxim 4h per curs
1 matèria optativa específica de 4t d’ESO. L’alumne/a cursarà només 2 optatives específiques, cap de les quals serà la música.

No són convalidables els treballs de síntesi de 1r, 2n i 3r, ni el projecte de recerca de 4t.
Documentació:

. Model CMU2: certificació centre música  on s’acredita el curs en el que està matriculat  l’alumne/a i les hores
M d l EMU1 l li it d l t d S dà i. Model EMU1: sol·licitud al centre de Secundària

Procés:
. L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de l’ESO (EMU1) acompanyada de la certificació del  centre de música (CMU1), 
durant els dos primers mesos de classe.
. La direcció del centre resol (EMU2)
Es notifica per escrit la resol ció a l’al mnat (s’hi podrà presentar rec rs en contra al director/a dels ST o gerent. Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat  (s’hi podrà presentar recurs en contra al director/a dels ST o gerent 

Consorci)  amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació
. Es fa constar com PI (Pla Individualitzat)
. Els 2 centres establiran  seguiment quadrimestral (EMU4)
. El centre de l’ESO assigna un professor  responsable de la coordinació (professor música o membre equip directiu) i pel 
centre música el director/a
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centre música, el director/a
. El reconeixement estarà condicionat a la valoració favorable del Pla de seguiment. En cas que la valoració no sigui 
positiva, no es concedeix el reconeixement i les matèries es consideren  suspeses.



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Algunes consideracions BATXILLERAT

L lid i i i t l di à l di t / d l t d dà i• Les convalidacions i reconeixements les concedirà el director/a dels centres de secundària, a
excepció dels alumnes que cursen estudis en escoles de dansa, en la situació 2, que seran
resoltes per la DGFPIERE.

• Es poden sol·licitar convalidacions i reconeixements de matèries optatives (una de modalitatEs poden sol licitar convalidacions i reconeixements de matèries optatives (una de modalitat
en cas de cursar 3 matèries de modalitat) i d’EF (aquest cas, només per la dansa)

• La sol·licitud s’ha de renovar cada curs per part dels alumnes.

• A 2n es pot acumular les hores de 1r, en cas que en aquell moment no ho haguessin sol·licitatA 2n es pot acumular les hores de 1r, en cas que en aquell moment no ho haguessin sol licitat

• Si es repeteix el curs de dansa o música, no es pot sol·licitar aquesta convalidació o
reconeixement.

• Les escoles de dansa i música són escoles autoritzades pel Departament d’Ensenyament. LaLes escoles de dansa i música són escoles autoritzades pel Departament d Ensenyament. La
relació de centres autoritzats es pot consultar al cercador de centres del Departament

• Els alumnes poden sol·licitar menys hores de convalidació o reconeixement de les establertes.

• Les matèries convalidades o reconegudes no tenen qualificació ni computen per a efectes de
càlcul de la nota mitjana.

• Aquests processos es faran constar com a Pla individualitzat (PI). En els documents
d’avaluació es farà constar l’adaptació curricular com a pla individualitzat (PI).
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Quadre estudis BATXILLERAT i MÚSICA

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS BATXILLERAT i MÚSICASIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS BATXILLERAT i MÚSICA
CONSERVATORI ESCOLA AUTORITZADA

O
CENTRE PROFESSIONAL

SITUACIÓ 1
Cursant  entre 3 i menys de 5 hores

SITUACIÓ 2
Cursant  5 hores o més

Reducció màxima:

• 4 hores franja d’optativitat per curs • 4 hores franja d’optativitat per curs • 4 hores franja d’optativitat per curs• 4 hores  franja d optativitat per curs
• 4 hores d’una matèria de modalitat en un 

dels dos cursos

• 4 hores franja d optativitat per curs • 4 hores franja d optativitat per curs
• 4 hores d’una matèria de modalitat 

en un dels dos cursos

Requisits:
C t di l d ú i t it d-Cursar estudis en una escola de música autoritzada

-Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional
-Cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia, 
instrument, i pràctica instrumental en grup

Reducció –convalidació- segons models: Reducció –reconeixement- segons models:

CMU1- Certificat conservatori o centre 
professional
BMU1- Sol·licitud alumnes

CMU3- Certificat EM
BMU3- Sol·licitud alumnes
BMU4- Resolució

CMU3- Certificat EM
BMU3- Sol·licitud alumnes
Resolució DGFPIERE
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BMU2- Resolució



Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Quadre estudis BATXILLERAT i DANSA

SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS BATXILLERAT i DANSASIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS BATXILLERAT i DANSA
CONSERVATORI O CENTRE

ESCOLA AUTORITZADA
SITUACIÓ 1 SITUACIÓ 2 SITUACIÓ 3CONSERVATORI O CENTRE 

PROFESSIONAL
SITUACIÓ 1

Entre 12 i menys de 15 hores
SITUACIÓ 2

15 hores o més
SITUACIÓ 3

Entre 7 hores i menys de 12
Reducció màxima :
- 4 hores franja d’optativitat per curs
- educació física

- 4 hores franja d’optativitat per curs
- educació física

- 4 hores franja d’optativitat 
per curs

educació física

- 4 hores una matèria de modalitat en un dels 
dos cursos

- educació física
- una matèria de modalitat en 
un dels dos cursos

Requisits: Requisits:
-cursar estudis en una escola de dansa autoritzada
-haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau 
professional
-cursar, com a mínim: dansa clàssica, música i dansa 
contemporània o espanyola.

- cursar estudis en una escola 
de dansa autoritzada

y

Reducció –convalidació- segons els models: Reducció –reconeixement- segons els models:

CDA1 – Certificat conservatori
BDA1 - Sol·licitud alumnat

CDA3 – Certificat ED
BDA3 – Sol·licitud alumnat

CDA3 – Certificat ED
BDA3 – Sol·licitud alumnat

CDA2 – Certif ED
BDA3 – Sol· licitud alumnat
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BDA1 Sol licitud alumnat
BDA2 - Resolució

BDA3 Sol licitud alumnat
BDA4 - Resolució

BDA3 Sol licitud alumnat
Resolució  DGEPAE

BDA3 Sol  licitud alumnat
BDA5 - Resolució



Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATSimultaneïtat d estudis d ESO o de BAT
Models Formularis DANSA

Quan s’introdueix la paraula 
“DANSA” i sel·leccionant la 
quadrícula “models”, us q ,
apareixeran els diferents 
models amb format PDF.
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT

DANSA DANSA ReglatReglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional)(Conservatoris i centres autoritzats grau professional)

Convalidació:
EF
la franja optativa (un màxim de 4 h)
1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos

Documentació:Documentació:

. Model CDA1: certificació centre dansa  on s’acredita el curs en el que està matriculat  l’alumne/a 

. Model BDA1: sol·licitud al centre de Secundària

Procés:Procés:
. L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de ESO (BDA1) acompanyada de la certificació del centre de dansa  
(CDA1), durant els dos primers mesos de classe.
. La direcció del centre resol (BDA2)
. Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs en contra al  director/a dels ST o 
gerent  al Consorci de Barcelona) amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la  documentació
. Es fa constar com PI (Pla individual)
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT

DANSA  No DANSA  No ReglatReglat (Escoles autoritzades)(Escoles autoritzades)
Reconeixement:

haver superat la prova d’accés al grau professional en un conservatori o centre autoritzat de grau professional. haver superat la prova d accés al grau professional en un conservatori o centre autoritzat de grau professional.
. cursar, com a mínim: dansa clàssica, música i tècniques de dansa contemporània o dansa espanyola.

1: Si fan entre 12 i menys de 15 hores setmanals: 
EF
la franja optati a ( n mà im de 4 h)la franja optativa (un màxim de 4 h)

2: Si fan 15 hores setmanals o més:
EF
la franja optativa (un màxim de 4 h)
1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos

3: Si fan entre 7 i menys de 12 hores setmanals:
EF

Documentació:
. Model CDA3: certificació centre dansa on s’acredita el curs en el que està matriculat  l’alumne/a i les hores 
. Model BDA3: sol·licitud al centre de secundària. Model BDA3: sol licitud al centre de secundària

Procés:
. L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de secundària(BDA3) acompanyada de la certificació del centre de 
dansa  (CDA3), durant els dos primers mesos de classe.
. La direcció del centre resol (BDA4)

Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs en contra al director/a dels ST o gerent
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. Es notifica per escrit la resolució a l alumnat  (s hi podrà presentar recurs en contra al director/a dels  ST o gerent 
Consorci) amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació
. Es fa constar com PI (Pla Individualitzat)



Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT

MÚSICA MÚSICA ReglatReglat (Conservatoris i centres autoritzats grau professional)(Conservatoris i centres autoritzats grau professional)

Convalidació:
la franja optativa (un màxim de 4 h)
1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos

Documentació:

M d l CMU1 tifi ió t ú i ’ dit l l tà t i l t l’ l /. Model CMU1: certificació centre música  on s’acredita el curs en el que està matriculat  l’alumne/a 
. Model BMU1: sol·licitud al centre de Secundària

Procés:
. L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de Secundària (BMU1) acompanyada de la certificació del  centre de música  
(CMU1) durant els dos primers mesos de classe(CMU1), durant els dos primers mesos de classe. 
. La direcció del centre resol (BMU2)
. Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs en contra al  director/a dels ST o gerent  al 
Consorci de Barcelona) amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la  documentació
. Es fa contar com PI (Pla individual)
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Si lt ït t d’ t di d’ESO d BATSimultaneïtat d’estudis d’ESO o de BAT
Convalidació, Documentació i procés BATXILLERAT

MÚSICA MÚSICA No ReglatNo Reglat (Escoles autoritzades)(Escoles autoritzades)

Reconeixement:
Requisit: 

. haver superat la prova d’accés al grau professional en un conservatori o centre autoritzat de grau professional.

. cursar, com a mínim: Ll musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup 

1: Si fan entre 3 i 5 h/set com a mínim: 
l f j t ti ( à i d 4 h)la franja optativa (un màxim de 4 h)

2: Si fan mínim 5 h/set: 
la franja optativa (un màxim de 4 h)
1 matèria de modalitat d’un dels 2 cursos

Documentació:Documentació:
. Model CMU3: certificació centre dansa  on s’acredita el curs en el que està  matriculat  l’alumne/a i les hores 
. Model BMU3: sol·licitud al centre de Secundària

Procés:
L’alumne/a presenta sol·licitud al centre de Secundària (BMU3) acompanyada de la certificació del centre de música. L alumne/a presenta sol·licitud al centre de Secundària (BMU3) acompanyada de la certificació del centre de música 

(CDA3), durant els dos primers mesos de classe.
. La direcció del centre resol (BMU4)
. Es notifica per escrit la resolució a l’alumnat (s’hi podrà presentar recurs en contra al director/a dels ST o gerent 
Consorci)  amb copia compulsada i registre d’entrada de tota la documentació
Es fa contar com PI

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de BATXILLERAT amb estudis de música o de dansa Inspecció d’Educació  - Àrea d’Ensenyaments Artístics

. Es fa contar com PI
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