
LOMLOE- CONVALIDACIÓ/ EXEMPCIÓ PER ESPORTISTES ELIT
(DECRET 107/2022,5 agost)  - ESO- CURS 2022-23

Art. 30 ESPORTISTES ELIT- En la sol.licitud s’aportarà constància d’esportista elit.
CONVALIDACIÓ OPTATIVES ANOTACIÓ AVALUACIONS EXEMPCIÓ EDUCACIÓ FÍSICA 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
COE(optativa  convalidad  esportista)
acreditatnt  el  manteniment  d’aquesta
condició abans del FINAL DE CURS.

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

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  perd la
condiciò d’esportiste d’elit  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.
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LOMLOE- CONVALIDACIÓN/ EXEMPCIÓN PARA  DEPORTISTAS  ELITE
(DECRET 107/2022,5 agosto)  - ESO- CURS 2022-23

Art. 30 DEPORTISTAS ELITE- En la solicitud se  aportará constancia de ser deportista de elite.
CONVALIDACIÓN OPTATIVAS ANOTACIÓN AVALUACIONES EXEMPCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ANOTACIONES AVALUACIONES

Se convalida 1 OPTATIVA de   ESO.

La  matèria  optativa  convalidada  no
tiene calificació ni computa a todos los
efectos.

Durante  el  curso   a  las
EVALUACIONES  constará  como
PTC(pendent  de  convalidació)   y  se
hara  efectiva  a  la  EVALUACIÓN
FINAL com a COE(optativa convalidad
deportista) acreditando el manteniment
de esta condición antes del FINAL DE
CURSO.

En  caso  de  NO  aportar
acreditación/certificado  la  materia
OPTATIVA  se  considerara  NO
superada a todos los efectos.

Pueden  solicitar   la  exención  de  la
materia  de EDUCACIÓ FÍSICA.
+La  materia  Ed.  Física  exempta  no
tiene calificació ni computa a todos los
efectos.
+Si al final de curs l’alumne pierde la
condición  de  deportista  de  elite
ANTES de la sesión de avaluació final
pot  SOLICITAR ser EVALUADO de
ED.  FÍSICA (circunstancia   que  se
hara constar amb diligencia  en el acta
final)

Durant  el  curso   a  las
EVALUACIONES  constara  como
PTE(pendent  exempción)   y  se  hara
efectiva  a  la  EVALUACIÓN  FINAL
como  ET(exempto)  acreditando  el
manteniment   de  esta  condición  antes
del FINAL DE CURS.

En  caso  de  NO  aportar
acreditación/certificado  la  materia
EDUCACIÓ  FÍSICA  se  considerara
NO superada a todos los efectos.
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