CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS EN E.S.O. I BATXILLERAT PER A L´ALUMNAT QUE CURSA SIMULTÀNIAMENT ENSENYANCES
PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA, O BÉ ACREDITA LA CONDICIÓ D'ESPORTISTA D'ALT NIVELL, D'ALT RENDIMENT O D'ELIT

Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació (DOCV 30.07.2010)
REQUISITS: a) Que curse o haja cursat, en tot o part, d´ESO o Batxillerat i curse o haja cursat les ensenyances profesionals de música/dansa.
b) Que curse ESO / Batxillerat i acredite condició d´esportista d´elit, d´alt nivell o d´alt rendiment, o siga alumne d´ensenyances professionals de dansa
A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE ON L´ALUMNAT ESTÀ MATRICULAT RECONEIXERÀ TOTES LES CONVALIDACIONS/EXEMPCIONS

Haver superat l'assignatura de 1r curs d'instrument o veu de les
ensenyances professionals de música o l´assignatura de Música de 1r
curs de les ensenyances professionals de dansa

CONVALIDACIÓ DE
MÚSICA DE 2n i 3r
D’ESO

CONVALIDACIÓ D’UNA
MATÈRIA OPTATIVA EN
ESO

Haver superat l'assignatura de 2n curs d'instrument o veu de les
ensenyances professionals de música o l´assignatura de Música de 2n
curs de les ensenyances professionals de dansa

CONVALIDACIÓ DE
MÚSICA DE 4t D’ESO

CONVALIDACIÓ D’UNA
MATÈRIA OPTATIVA EN
ESO

Haver superat la prova d'accés a ensenyances professionals de música
o de dansa, o bé estar en possessió del certificat d´ensenyances
elementals de música o dansa
Haver superat una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances
professionals de música o dansa que no haja sigut utilitzada per a cap
altra convalidació
Estar proposat pel Departament d´Orientació per a cursar matèries
optatives corresponents a les matèries instrumentals i que curse o haja
cursat ensenyaments professionals de música/dansa NO PODRÀ
OPTAR A LA CONVALIDACIÓ
Estar matriculat en un centre cursant Ensenyances professionals de
dansa i mantindre la matrícula fins a la data
d'avaluació final ordinària

CONVALIDACIÓ D’UNA
MATÈRIA OPTATIVA EN ESO
CONVALIDACIÓ D’UNA
MATÈRIA OPTATIVA EN
ESO

EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ
FÍSICA

Estar estudiant ensenyances professionales de música/dansa i
Batxillerat, primer o segon cursos, en qualsevol modalitat

Tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt
rendiment o d'elit

Tindre la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt
rendiment o d'elit I Estar proposat pel Departament d´Orientació per a
cursar matèries optatives corresponents a les matèries instrumentals

EXEMPCIÓ O ADAPTACIÓ
CURRICULAR EN
E FÍSICA

EXEMPCIÓ O ADAPTACIÓ
CURRICULAR EN
E FÍSICA

Sol·licitud davant del centre docent
abans del´: 31 d´octubre per a la
convalidació i el 15 d´octubre per a
l´exempció, segons model oficial que
sera segellada i datada pel centre en el
moment de la seua presentació
La sol.licitud anirà acompanyada: del
certificat acadèmic acreditatiu de la
superació de l´assignatura amb què se
sol.licita realitzar la
convalidació/exempció; certificat
d´ensenyances elementals; certificat de
matrícula en el cas que realitze
simultàniament els dos ensenyaments;
certificat que acredite la condició
d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o
d'elit.

La direcció del centre notificarà, abans
que finalitze el mes de novembre, la seua
concesió o denegació al sol.licitant i a la
CONVALIDACIÓ OPTATIVA
Inspecció Educativa.
BATXILLERAT PER UNA DE
Posibilitat de presentar reclamació davant
MÚSICA/DANSA NO UTILITZADA
PER A CAP ALTRA CONVALIDACIÓ la direcció territorial en el termini de vint
dies
CONVALIDACIÓ D’UNA
MATÈRIA OPTATIVA EN
ESO I SUBSTITUCIÓ PER LA
PRÀCTICA
ESPORTIVA
PODRÀ OPTAR ENTRE
CONVALIDACIÓ OPTATIVA
O CURSAR LA MATÈRIA OPTATIVA
INSTRUMENTAL CORRESPONENT

La direcció d´estudis establirà
procediments per a atendre els alumnes
durant el príodes lectius d´impartició de
les matèries objecte de
convalidació/exempció

1

Bachillerato

Convalidación de materias de modalidad en Bachillerato con determinadas
asignaturas de las enseñanzas profesionales de música

Convalidación de materias de modalidad en Bachillerato con determinadas
asignaturas de las enseñanzas profesionales de danza

Materia de Bachillerato que se convalida

Materia de Bachillerato que se convalida

Análisis Musical I

Asignatura de las
enseñanzas profesionales de
música con la que se convalida

.................................. ....

2º curso de Armonía

Asignaturas de las
enseñanzas profesionales de danza
con la que se convalida

Anatomía Aplicada ..........................................

1º curso de Análisis o 1º
curso de Fundamentos de
Composición

1º y 2º cursos de Anatomía y
Biomecánica Aplicada a la Danza

Artes Escénicas ...............................................

Interpretación y Creatividad y Danza

Cultura Audiovisual ..........................................

Cultura Audiovisual

Historia de la Música y de la Danza ..................

Historia de la Música y de la Danza ...............

1º y 2º cursos de Historia de
la Música

Lenguaje y Práctica Musical ...........................

3º curso de Instrumento
Principal o Voz

Origen y Evolución de la Danza y una
de entre las siguientes asignaturas:
Origen y Evolución del Flamenco
Historia de la Danza Española
Historia de la Danza Clásica
Historia de la Danza Moderna y
Contemporánea

Análisis Musical II ...........................................

Lenguaje y Práctica Musical ...........................

3º curso de Música

Derogació Normativa: Orde 12 de juliol de 1996 (convalidacions música/optatives ESO). Orde de 4 de juny de 1998 (convalidacions música/optatives ESO). Resolució de 14
de març de 2000 (procediment consignació qualificacions resultants de la convalidació). Resolució de 21 d´abril de 2004 (procediment consignació qualificacions resultants de
la convalidació). Epígrafs A), B) , C) de l´adicional primera i apartats 1,2,3 de l´addicional segona de L´Orde 19 de juny de 2009 (organització funcionament Batxillerat diurn,
octurn i a distància referit a convalidac ió de matèries de modalitat i exempció d´educació física ).
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