ALUMNES DE BATXILLERAT QUE CURSEN ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS DE MÚSICA O DANSA O SÓN ESPORTISTES
D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, O BÉ D’ESPORTISTA D’ALT
NIVELL O D’ALT RENDIMENT .

Després de la publicació de la resolució de 29 d'octubre de 2015, que modifica
parcialment la resolució de 25 de setembre de 2015 per la qual es dicten
instruccions per a la convalidació i exempció de matèries en l'ESO i Batxillerat
per aquest alumnat, indiquem a continuació ressaltats en color gris aclariments
que afecten a les últimes modificacions introduïdes.
A.

ALUMNES DE BATXILLERAT QUE CURSEN ENSENYAMENTS
PROFESSIONALS DE DANSA O QUE ACREDITEN LA CONDICIÓ
D'ESPORTISTES D'ALT NIVELL, D'ALT RENDIMENT O D'ELIT.

•

Es pot sol·licitar en primer de Batxillerat l’exempció de la matèria
d’Educació Física per a l'alumnat que realitza estudis de les dels
ensenyaments professionals de Dansa o que acredita la condició
d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit a la Comunitat Valenciana.

•

Es pot convalidar en primer de Batxillerat qualsevol matèria específica,
excepte Educació Física, per la pràctica esportiva per part de l’alumnat
que acredite la condició d’esportista d’elit de la Comunitat Valenciana, o
bé d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.

•

Aquestes matèries no conten per a la nota mitjana de Batxillerat.
CONSIDERACIONS*:

•

Per a l'alumnat que convalide matèries específiques s'ha de tindre en
compte el següent:

1) Respecte a l'Avaluació Final de Batxillerat: l'alumnat haurà d'examinarse, dins del bloc de matèries específiques, d'una matèria específica
cursada en qualsevol dels cursos, que no siga Educació Física ni
Religió. (Article 31 del Reial Decret 1105/2014)
2) Respecte a la continuïtat entre les matèries de Batxillerat: la superació
de determinades matèries de segon curs, estarà condicionada a la
superació de les corresponents matèries de primer curs. (Article 33 del
Reial Decret 1105/2014). Estes matèries són les següents:

Continuïtat entre matèries de Batxillerat
1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura II

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Primera Llengua Estrangera I

Primera Llengua Estrangera II

Dibuix Tècnic I

Dibuix Tècnic II

Llatí I

Llatí II

Grec I

Grec II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

Fonaments de l'Art I

Fonaments de l'Art II

Cultura Audiovisual I

Cultura Audiovisual II

Anàlisi Musical I

Anàlisi Musical II

Dibuix Artístic I

Dibuix Artístic II

Segona Llengua Estrangera I

Segona Llengua Estrangera II

Tecnologia Industrial I

Tecnologia Industrial II

Tecnologies de la Informació i la Comunicació I

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II

Física i Química

Física/Química

Biologia i Geologia

Biologia/Geologia

Annex III del Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'establix el currículum bàsic
de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat

•

El reial decret, també establix que, no obstant això, l'alumnat podrà
matricular-se de la matèria de segon curs sense haver cursat la
corresponent matèria de primer curs sempre que el professorat que la
impartisca considere que l'alumne o alumna reunix les condicions
necessàries per a poder seguir amb aprofitament la matèria de segon.
En cas contrari, haurà de cursar la matèria de primer curs, que tindrà la
consideració de matèria pendent, si bé no serà computable a l'efecte de
modificar les condicions en què ha promocionat a segon. (Article 33 del
Reial Decret 1105/2014).

•

Esta situació podria donar-se, per exemple, amb l'alumnat que este curs
15-16 convalide Tenologies de la Informació i la Comunicació I, i que el
curs pròxim 16-17, volguera cursar Tecnologia de la Informació i la
Comunicació II.

B. ALUMNES DE BATXILLERAT QUE CURSEN ENSENYAMENTS
PROFESIONALS DE MÚSICA O DANSA
Convalidació de matèries específiques en 1r de Batxillerat (LOMQE)
•

Es poden convalidar les matèries específiques següents:
Assignatura

Anàlisi Musical I
Cultura Audiovisual I
Llenguatge i Pràctica Musical
Anatomia Aplicada
Llenguatge i Pràctica Musical

Ensenyament
Assignatura amb què es convalida
professional
Música
2n curs d'Harmonia
Música
Cultura Audiovisual
Música
3r curs d'Instrument Principal o Veu
1r i 2n cursos d'Anatomia i
Dansa
Biomecànica Aplicada a la Dansa
Dansa
3r curs de Música

•

Encara que el centre no les oferisca, es possible matricular als alumnes
d'aquestes matèries específiques i concedir la convalidació.

•

Aquestes matèries no conten per a la nota mitjana de Batxillerat.

•

Es pot convalidar, a més, qualsevol matèria específica, excepte
Educació Física, amb qualsevol matèria de conservatori.

Assignatura específica i
curs de Batxillerat
Una assignatura específica
de 1r curs,
excepte Educació Física
Una assignatura específica
de 1r curs,
excepte Educació Física

Ensenyament
professional

Assignatura amb què es convalida

Música

Una assignatura de les ensenyances
professionals de Música que no haja sigut
utilitzada per a cap altra convalidació

Dansa

Una assignatura de les ensenyances
professionals de Dansa que no haja sigut
utilitzada per a cap altra convalidació

•

Aquestes matèries igualment no conten per a la nota mitjana de
Batxillerat.

•

Aquest alumnat haurà de tindre en compte les
CONSIDERACIONS que s'han explicat a l'apartat anterior. *

mateixes

Convalidació de matèries de la modalitat d'Art en 2n de Batxillerat (LOE)
(només per als centres on es cursa 2n de Batxillerat d'Arts)
•

Es poden convalidar les matèries de modalitat d'Art següents:
Assignatura
Anàlisi Musical II

Història de la Música i de
la Dansa
Arts Escèniques
Llenguatge i Pràctica
Musical

Història de la Música i de
la Dansa

Llenguatge i Pràctica
Musical
•

Ensenyament
Assignatura amb què es convalida
professional
1r curs d'Anàlisi o 1r curs de
Música
Fonaments de Composició
Música

1r i 2n cursos d'Història de la Música

Dansa

Interpretació i Creativitat i Dansa

Música

3r curs d'Instrument Principal o Veu

Dansa

Origen i Evolució de la Dansa i una
entre les assignatures següents:
Origen i Evolució del Flamenc /
Història de la Dansa Espanyola /
Història de la Dansa Clàssica /
Història de la Dansa Moderna i
Contemporània

Dansa

3r curs de Música

Aquestes matèries no conten per a la nota mitjana de Batxillerat.

Convalidació de la matèria optativa de 2n de Batxillerat (LOE)

Assignatura optativa i
Ensenyament
curs d'Educació
Assignatura amb què es convalida
professional
Secundària Obligatòria
Una assignatura dels ensenyaments
professionals de Música que no haja
Optativa de 2n curs
Música
sigut utilitzada per a cap altra
convalidació
Una assignatura dels ensenyaments
professionals de Dansa que no haja
Optativa de 2n curs
Dansa
sigut utilitzada per a cap altra
convalidació
•

La nota de la matèria optativa convalidada serà la que l’alumne o alumna
haja obtingut en l’assignatura de les ensenyances professionals de
música o dansa i sí que conta per a la nota mitjana de Batxillerat. En els
documents d’avaluació del Batxillerat, les matèries optatives
convalidades hauran de figurar com a “optativa convalidada Batxillerat
música” o com a “optativa convalidada Batxillerat dansa”

Documents d'avaluació (per a tots els casos anteriors)
•

Les convalidacions de les matèries de Batxillerat es reflectiran en els
documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «convalidada».

•

En el cas que l’assignatura necessària per a obtindre la convalidació
s’estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de
convalidació, es considerarà esta matèria com a «pendent de
convalidació». Una vegada acreditada la superació de l’assignatura
necessària per a convalidar la matèria de Batxillerat, a partir d’eixe
moment s’indicarà la convalidació consignant l’expressió «convalidada»
en els documents d’avaluació per a la matèria corresponent.

•

En el cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de
l’assignatura de les ensenyances professionals de música o de dansa,
necessària per a obtindre la convalidació, en la data de l’avaluació final
extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar
s’omplirà amb la qualificació «no presentat» en els documents
d’avaluació.

•

En el cas de les matèries optatives als documents d’avaluació del
Batxillerat, hauran de figurar com a «optativa convalidada Batxillerat
música» o com a «optativa convalidada Batxillerat dansa».

Alumnat de 1r de Batxillerat (LOMQE) que cursa únicament les matèries
troncals i la matèria de lliure configuració autonòmica Valencià: llengua i
literatura.
•

Les matèries troncals que han de cursar són tant les troncals generals
com les troncals d'opció de la modalitat que trien.

•

Al finalitzar 2n de Batxillerat hauran de estar en possessió del títol de
tècnic dels ensenyaments professionals de Música o Dansa.

•

La qualificació final de Batxillerat d'aquest alumnat serà la nota
obtinguda en l'avaluació final de Batxillerat.

Alumnat
de 2n de Batxillerat (LOE)
que compatibilitza 6é dels
ensenyaments professionals de Música i Dansa i Batxillerat.
•

Aquesta alumnat podrà cursar únicament les matèries comuns.

•

La nota mitjana del Batxillerat que ha de figurar en el títol de Batxiller de
l’alumnat que finalitze les ensenyaments professionals de Música o de
Dansa i supere les matèries comunes del Batxillerat serà la mitjana
aritmètica de les qualificacions de totes les matèries comunes del
Batxillerat i de les assignatures dels cursos 5t i 6t de les ensenyaments
professionals de Música o de Dansa en la corresponent especialitat,
arredonida a la centèsima més pròxima i en cas d’equidistància a la

superior. En el cas de l’alumnat que accedisca directament a 6t curs de
les ensenyaments professionals de Música o de Dansa, per al càlcul de
la nota mitjana seran considerades les qualificacions de les assignatures
del dit curs i de totes les matèries comunes del Batxillerat” .

