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CONVALIDACIONS ESO I BATXILLERAT                                       CURS 2022-23 

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 Escola autoritzada 

 

Convalidació màxima 

Situació 1 
Es cursen entre 3 i 4 h 

setmanals 

Situació 2 
Es cursen 4 h setmanals o més 

Reconeixement màxim 

 

Música (matèria comuna). 
Matèries optatives de 1r a 3r d’ESO  
Una matèria optativa de 4t d’ESO 

Matèries optatives de 1r a 3r 
d’ESO 

Una matèria optativa de 4t 
d’ESO 

Música (matèria comuna) 
Les matèries optatives de 1r a 3r 

d’ESO  
Una matèria optativa de 4t d’ESO 

Models: 
EMU1: Sol·licitud alumnat 

CMU1: Certificat del conservatori o   
centre professional 

Models: 
EMU1: Sol·licitud alumnat 

CMU2: Certificat escola de música autoritzada 

 
 

BATXILLERAT 

Conservatori o centre professional Escola autoritzada (si es cursen 4h setmanals o més) 

Convalidació màxima Reconeixement màxim 

1r BAT: 6 hores setmanals (franja optatives) 

2n BAT: 4 hores setmanals (franja específiques) 

1r BAT: 6 hores setmanals (franja optatives) 

2n BAT: 4 hores setmanals (franja específiques) 

 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. 

Models: 
 

BMU1: Sol·licitud alumnat 
CMU1: Certificat del conservatori o centre 

professional 

Models: 
 

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

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU154.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU154.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU138.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/APU140.pdf
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Cal enviar aquests 2 documents a secretaria@insronda.cat i jpedros1@insronda.cat:  

• Sol·licitud (EMU1, BMU1 o BMU3) 

• Certificat expedit pel conservatori o centre professional de música en què s’acredita 

el curs  i el nombre d’hores de dedicació setmanal de l’alumne/a 

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. 

La convalidació o reconeixement es fa efectiu a partir de la data de l’autorització (recepció 

del document de resolució). 

Les matèries que s’hagin convalidat o hagin estat reconegudes no computen a l’efecte de 

càlcul de la nota mitjana. 

Si la família autoritza l’alumne/a que convalida una matèria a entrar a 2 a hora o sortir en 

acabar la 5a hora, cal presentar també l’autorització en el moment de sol·licitar la 

convalidació o reconeixement.  

 

Data límit de presentació de les sol·licituds: 31 d’octubre de 2022. La sol·licitud s’ha de 

renovar cada curs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@insronda.cat
mailto:jpedros1@insronda.cat
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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 

Conservatori o centre professional Escola autoritzada 

 

Convalidació màxima 

Situació 1 
Es cursen entre 5 i 7 h 

setmanals 

Situació 2 
Es cursen 7 h setmanals o més 

Reconeixement màxim 

Educació física 
Música (matèria comuna de 1r a 3r) 

Les matèries optatives de 1r a 3r 
Una matèria optativa específica de 4t 

 
 

Educació física 

 
Educació física 

Les matèries optatives de 1r a 3r  
 Una matèria optativa específica de 4t  

Models: 
 

EDA1: Sol·licitud alumnat 
CDA1: Certificat del conservatori o 

centre professional 

Models: 
 

EDA1: Sol·licitud alumnat 
CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada 

BATXILLERAT 

Conservatori o centre professional Escola autoritzada 

 

Convalidació màxima 

Situació 1 
Es cursen 11 h setmanals o més 

Situació 2 
Es cursen entre 7 h i 10 h 

setmanals 
Reconeixement màxim 

Educació física 

1r BAT: 6 hores setmanals (franja 
optatives) 

2n BAT: 4 hores setmanals (franja 
específiques) 

Educació física 

1r BAT: 6 hores setmanals (franja 
optatives) 

2n BAT: 4 hores setmanals (franja 
específiques) 

 
Educació física 

 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, tècniques de dansa 
contemporània o de dansa 

espanyola i continguts de música. 

Requisits: 
 

Cursar estudis en una escola 
de dansa autoritzada. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/A504.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/SimultaneitatMusicaDansa/A504.pdf
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Models: 
 

BDA1: Sol·licitud alumnat 
CDA1: Certificat del conservatori o 

centre professional 

Models: 
 

BDA3: Sol·licitud alumnat 
CDA3: Certificat d’escola de dansa 

autoritzada 

Models: 
 

BDA3: Sol·licitud alumnat 
CDA2: Certificat d’escola de 

dansa autoritzada 

 

Cal enviar aquests 2 documents a secretaria@insronda.cat i jpedros1@insronda.cat: 

• Sol·licitud (EDA1, BDA1 o BDA3) 

• Certificat expedit pel conservatori o centre professional de dansa en què s’acredita 

el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal de l’alumne/a 

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. 

La convalidació o reconeixement es fa efectiu a partir de la data de l’autorització (recepció 

del document de resolució). 

Les matèries que s’hagin convalidat o hagin estat reconegudes no computen a l’efecte de 

càlcul de la nota mitjana. 

Si la família autoritza l’alumne/a que convalida una matèria a entrar a 2 a hora o sortir en 

acabar la 5a hora, cal presentar també l’autorització en el moment de sol·licitar la 

convalidació o reconeixement.  

 

Data límit de presentació de les sol·licituds: 31 d’octubre de 2022. La sol·licitud s’ha de 

renovar cada curs.  

 

PRÀCTICA INTENSIVA DE L’ESPORT (ESO) 

L’alumnat 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. 

Cal enviar aquests 2 documents a secretaria@insronda.cat i jpedros1@insronda.cat: 

• Sol·licitud  

• 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. 

El reconeixement de la matèria d’Educació Física implica que no té qualificació ni computa 

a l’efecte del càlcul de la mitjana. 

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
mailto:secretaria@insronda.cat
mailto:jpedros1@insronda.cat
mailto:secretaria@insronda.cat
mailto:jpedros1@insronda.cat
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/APR545.pdf
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Si la família autoritza l’alumne/a que convalida una matèria a entrar a 2 a hora o sortir en 

acabar la 5a hora, cal presentar també l’autorització en el moment de sol·licitar la 

convalidació o reconeixement.  

 

Data límit de presentació de les sol·licituds: 31 d’octubre de 2022. La sol·licitud s’ha de 

renovar cada curs.  

 

PRÀCTICA INTENSIVA DE L’ESPORT (Batxillerat) 

L’alumnat 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. 

Cal envuar aquests 2 documents a secretaria@insronda.cat i jpedros1@insronda.cat: 

• Sol·licitud (trobareu el model genèric de sol·licitud a la pestanya Secretaria<Altres tràmits) 

• 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. 

El director o directora del centre educatiu aprova el PI, que comporta la convalidació 
de la matèria d'Educació Física i de la franja de matèries específiques de primer o bé de 
la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s'ha de renovar cada curs. 

A l'efecte de la convalidació de la franja de matèries optatives/específiques, cal tenir 
en compte que es consideren optatives/específiques també les matèries de modalitat 
que excedeixin de les matèries de modalitat que l'alumne o alumna ha de cursar en 
cada curs de batxillerat. 

Si la família autoritza l’alumne/a que convalida una matèria a entrar a 2 a hora o sortir en 

acabar la 5a hora, cal presentar també l’autorització en el moment de sol·licitar la 

convalidació o reconeixement.  

Data límit de presentació de les sol·licituds: 31 d’octubre de 2022.  

 

RECONEIXEMENT DE LA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (ESO) 

L’alumnat  que cursa una segona llengua estrangera que no s’ofereixi al centre i que ho faci 

en una escola oficial d’idiomes o en institucions oficials o governamentals, poden sol·licitar-

ne el reconeixement. 

Cal enviar aquests documents a secretaria@insronda.cat i jpedros1@insronda.cat: 

• Sol·licitud  

mailto:secretaria@insronda.cat
mailto:jpedros1@insronda.cat
mailto:secretaria@insronda.cat
mailto:jpedros1@insronda.cat
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/APR546.pdf
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• Còpia de la matrícula i, a final de curs, presentar el certificat o diploma de superació 

expedit per l’organització responsable dels estudis. 

La matèria convalidada no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la nota mitjana. 

Si la família autoritza l’alumne/a que convalida una matèria a entrar a 2 a hora o sortir en 

acabar la 5a hora, cal presentar també l’autorització en el moment de sol·licitar la 

convalidació o reconeixement.  

Data límit de presentació de les sol·licituds: 17 d’octubre de 2022. La sol·licitud s’ha de 

renovar cada curs.  

 

RECONEIXEMENT DE LA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (Batxillerat)   
 
L’alumnat que cursa el batxillerat i, al mateix temps, uns segona llengua estrangera en 
una escola oficial d’idiomes (EOI) pot sol·licitar: 
 

• A 1r curs, la convalidació, amb caràcter anual, de dues franges d’optatives (6 
hores) 

• A 2n curs, la convalidació de la darrera franja de 4 hores de cada curs que es 
completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues 
matèries específiques 

 
 Per fer la sol·licitud de convalidació s’ha de donar alguna de les condicions següents:  
 

• Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que 
ofereix el centre. 

• Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre. 
 

Cal enviar aquests documents a secretaria@insronda.cat i jpedros1@insronda.cat: 

• Sol·licitud (trobareu el model genèric de sol·licitud a la pestanya Secretaria<Altres tràmits) 

• Còpia de la matrícula i, a final de curs, presentar el certificat o diploma de superació 

expedit per l’organització responsable dels estudis. 

La matèria convalidada no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la nota mitjana. 

Si la família autoritza l’alumne/a que convalida una matèria a entrar a 2 a hora o sortir en 

acabar la 5a hora, cal presentar també l’autorització en el moment de sol·licitar la 

convalidació o reconeixement.  

Data límit de presentació de les sol·licituds: 10 d’octubre de 2022. La sol·licitud s’ha de 

renovar cada curs.  

 

mailto:secretaria@insronda.cat
mailto:jpedros1@insronda.cat

