
LOMLOE- CONVALIDACIÓ/ EXEMPCIÓ PER  ESTUDIS  DANSA
(DECRET 107/2022,5 agost)  -ESO/BATXILLER CURS 2022-23

art.31 ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA. Amb la sol.licitud aportaran certificat de la matricula al conservàtori o 
centre estudis.
CONVALIDACIÓ OPTATIVES ANOTACIÓ AVALUACIONS CONVALIDACIÓ MÚSICA ANOTACIÓ AVALUACIONS

Se convalida 1 OPTATIVA de   ESO.

La matèria optativa convalidada no té
qualificació  ni  computa  a  tots  el
efectes.

Durant el curs  a les AVALUACIONS
constarà  com  a  PTC(pendent  de
convalidació)   i  se  farà  efectiva  a  la
AVALUACIÓ  FINAL  com  a
COD(optativa  convalidad
dansa)presentant  un  certificat  d’haver
mantes la matricula expedit  pel centre
on cursa dansa del FINAL DE CURS.

En  cas  de  NO  aportar
acreditació/certificat  la  matèria
OPTATIVA se considerarà NO superada
a tots els efectes.

Se convalida la matèria de MÚSICA  1-
2n ESO  amb  música  de  1r
d’ensenyament  dansa  i   Música  de  4t

amb superació música de 2n dansa.

La matèria  optativa convalidada no té
qualificació  ni  computa  a  tots  el
efectes.

Durant el curs  a les AVALUACIONS
constarà  com  a  PTC(pendent  de
convalidació)   i  se  farà  efectiva  a  la
AVALUACIÓ  FINAL  com  a
CO(convalidada)presentant un certificat
d’haver  superar  o  no  la  MÚSICA
expedit pel centre  on cursa dansa abans
del FINAL DE CURS.

En  cas  de  NO  aportar
acreditació/certificat  la  matèria
MÚSICA se considerarà NO superada a
tots els efectes.

EXEMPCIÓ EDUCACIÓ FÍSICA ANOTACIÓ AVALUACIONS

Pot sol.licitat tambè l’exempció de la matèria d’EDUCACIÓ FÍSICA.
+La matèria Ed. Física exempta no tè qualificació ni computa a tots els efectes.
+Si  al  final  de curs  l’alumne no aporta  la matricula  al  conservatòri  o  centre
estudis   ABANS de  la  sessió  d’avaluació  final  pot  SOL.LICITAR  ser
AVALUAT d’ED.  FÍSICA (circunstància  que se fara constar amb diligència
al’acta final)

Durant el curs  a les AVALUACIONS constarà com a PTE(pendent d’exempció)
i  se  farà  efectiva a  la  AVALUACIÓ FINAL com a ET(exempt)  acreditant  el
manteniment d’aquesta condició abans del FINAL DE CURS.
En cas de NO aportar acreditació/certificat la matèria EDUCACIÓ FÍSICA se
considerarà NO superada a tots els efectes.

1r ESO-22/23----EXEMPCIÓ EDUCACIÓ FÍSICA/ CONVALIDA: OPTATIVA I MÚSICA
3r ESO-22/23---EXEMPCIÓ EDUCACIÓ FÍSICA/CONVALIDA: OPTATIVA
1r BATXILLER-22-23--EXEMPCIÓ EDUCACIÓ FÍSICA/CONVALIDA: OPTATIVA


