
ESCOLA
AUTORITZADA

CONVALIDACIONS
BATXILLERAT 

MÚSICA

01

02

a) Cursar estudis en una escola de música autoritzada (*). 

b) Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de 

grau professional de música. 

c) Cursar estudis que incloguin, com a mínim: Llenguatge 

Musical o Harmonia, Instrument i Pràctica Instrumental 

en grup.

d) Una dedicació horària a l’escola de música de 4 hores 

setmanals o més.

Model BMU3: Sol·licitud alumnat.

Model CMU3: Certificat expedit per 

l’escola de música autoritzada.

DOCUMENTACIÓ

Model BMU1: Sol·licitud alumnat.

Model CMU1: Certificat expedit 

pel conservatori o centre 

professional.

CONVALIDACIONS
L’alumnat que cursa Batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de 
música autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries optatives/específiques del Batxillerat:

REQUISITS MATÈRIES

CONSERVATORI O 
CENTRE 

PROFESSIONAL

Reconeixement  màxim:

6 hores setmanals (de la franja 

d’optatives a 1r) i 4 hores setmanals 

(de la franja d’específiques de 2n)

Reconeixement  màxim:

6 hores setmanals (de la franja 

d’optatives a 1r) i 4 hores setmanals 

(de la franja d’específiques de 2n)

(*) Es poden consultar al Mapa Escolar del web del departament.

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


CONVALIDACIONS
BATXILLERAT

LLENGUA 
ESTRANGERA

A primer de Batxillerat:

a) Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona 

llengua estrangera que ofereix el centre.

b) Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el 

centre.

DOCUMENTACIÓ

CONVALIDACIONS
L’alumnat que cursa Batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) 
pot sol·licitar:

REQUISITS MATÈRIES

- 6 hores setmanals d’optatives

A segon de Batxillerat:

a) Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona 

llengua estrangera que ofereix el centre.

b) Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el 

centre.

- Còpia de la matrícula de l’EOI.

- Certificat de nivell assolit expedit 

per la secretaria de l’EOI.

- 4 hores setmanals d’una matèria 

de modalitat  o dues matèries 

d’específiques
 

- Còpia de la matrícula de l’EOI.

- Certificat de nivell assolit expedit 

per la secretaria de l’EOI.



CONVALIDACIONS
BATXILLERAT

ESPORTS

Figurar en el programa de tecnificació (ARC) de la 

federació catalana corresponent.

DOCUMENTACIÓ

CONVALIDACIONS
L’alumnat que cursa Batxillerat i, ho compagina amb la pràctica intensiva de l’esport, pot sol·licitar la convalidació o 
reconeixement de matèries:

REQUISITS MATÈRIES

Convalidació màxima:

- Educació Física.

- 6 hores setmanals (de la franja 

d’optatives a 1r) i 4 hores setmanals 

(de la franja d’específiques de 2n).

a) Sol·licitud.

b) Certificat del Consell Català de 

l’Esport.

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresDocumentacioAcademica/APR545.pdf


ESCOLA
AUTORITZADA

CONVALIDACIONS
BATXILLERAT 

DANSA

01

02

DOCUMENTACIÓ

Model BDA1: Sol·licitud alumnat.

Model CDA1: Certificat expedit pel 

conservatori o centre professional.

CONVALIDACIONS
L’alumnat que cursa Batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de 
dansa autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries:

REQUISITS MATÈRIES

CONSERVATORI O 
CENTRE 

PROFESSIONAL

Convalidació màxima:

- Educació Física

- 6 hores setmanals (de la 

franja d’optatives de 1r) i 4 

hores setmanals (de la franja 

d’específiques de 2n)

Situació 1: 11 hores setmanals o més de dansa: 

a) Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada. 

b) Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de 

grau professional de dansa. 

c) Cursar estudis que incloguin, com a mínim: Dansa 

Clàssica, Tècniques de Dansa Contemporània o de Dansa 

Espanyola i continguts de Música.

Situació 2: Entre 7 i 10 hores setmanals de dansa: 

a) Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

Model BDA3: Sol·licitud alumnat.

Model CDA3: Certificat de 

l’escola de dansa autoritzada.

Model BDA3: Sol·licitud alumnat.

Model CDA2: Certificat de l’escola 

de dansa autoritzada.

Convalidació màxima:

- Educació Física

Convalidació màxima:

- Educació Física

- 6 hores setmanals (de la 

franja d’optatives de 1r) i 4 

hores setmanals (de la franja 

d’específiques de 2n)

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

