ESO/Batxillerat i els estudis de Música i Dansa
Convalidar matèries
Si estàs cursant estudis professionals de Música o Dansa pots convalidar algunes matèries d’ESO i
Batxillerat. Si vols fer-ho, has de demanar al conservatori un certificat acadèmic i de matrícula, durlo a la Secretaria de l'institut i omplir-ne la sol·licitud, abans del 31 d’octubre.
En tota l’ESO pots sol·licitar la convalidació de:
 la Música de 1r, 2n i 3r d’ESO per Música (Dansa), Instrument principal o Veu de 1r del Conservatori. La qualificació serà Convalidada.
 la Música de 4t d’ESO per Música (Dansa), Instrument principal o Veu de 2n del Conservatori. La qualificació serà Convalidada.
 En 1r, 2n i 3r d’ESO, la matèria de lliure configuració autonòmica opcional (Informàtica, Segona llengua estrangera,...) per una matèria del Conservatori diferent cada curs, fins i tot per
la superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals o el certificat d’ensenyances
elementals. Cal tenir en compte que en 3r algunes de les matèries de lliure configuració autonòmica (totes, llevat de la Informàtica) també es poden cursar com a matèries específiques, així que no es pot cursar Informàtica i convalidar-ne una altra que no siga Música.
 En 4t d’ESO, una matèria específica que no siga Educació Física ni Religió/Valors Ètics, fins i
tot la Música, per una matèria del Conservatori no usada abans, per la superació de la prova
d'accés a les ensenyances professionals o el certificat d’ensenyances elementals.
Si estàs cursant enguany la matèria que necessites per convalidar la d’ESO, hauràs de presentar certificat d’haver-la superat, abans de l’avaluació extraordinària, o se t’avaluarà com a No Presentat.
En Batxillerat pots sol·licitar la convalidació de:
 certes matèries específiques de 1r i 2n per determinades del Conservatori, segons s’indica a la
sol·licitud. (Anàlisi Musical I per 2n d’Harmonia, Llenguatge i Pràctica Musical I per 3r
d’Instrument o Veu o 3r de Música (Dansa), etc.)
 Una altra de les matèries específiques de 1r o 2n que no siga Educació Física, per qualsevol
matèria de Conservatori no utilitzada.
Cal tenir en compte que a la prova d’avaluació final de Batxillerat t’hauràs d’examinar d’una matèria específica cursada en 1r o 2n que no siga Educació Física ni Religió. No deuries convalidar 4 específiques, ni convalidar-ne tres i cursar sols Religió.

Exempció d’Educació Física
Si estàs cursant estudis de Dansa, també pots demanar l’exempció d’Educació Física, tant d’ESO
com de Batxillerat, però amb un altre model de sol·licitud i fins el 15 d’octubre. Necessitaràs justificar que continues matriculat abans de l’avaluació de juny.

Efectes i resolució
En qualsevol dels casos anteriors, la seua qualificació, Convalidada o Exempta, no influirà en la
nota mitjana d’ESO ni de Batxillerat.
Abans que acabe novembre, la directora notificarà si concedeix o no les convalidacions/exempcions. Si ho concedeix i els teus pares ho autoritzen, no seria necessària la teua permanència al centre (En ESO, només en extrems de l'horari lectiu). En altre cas, hauries d'estar a la biblioteca.
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