
Convalidacions i reconeixements de matèries de 
batxillerat per als alumnes que cursen simultàniament 
estudis de música o dansa 

Les convalidacions i reconeixements d'aquests alumnes depenen del curs dels 
estudis de música o dansa que cursi l'alumne o alumna del batxillerat i també de si 
opten per acollir-se a les convalidacions que estableix el Reial decret 242/2009, de 
27 de febrer, o bé el que estableix Reial decret 562/2017, de 2 de juny, pel que fa a 
l'obtenció del títol de batxillerat quan ja es té el de tècnic o tècnica en 
Ensenyaments de Grau Professional. Vegeu la informació completa als 
documents Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de 
música i Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa. 
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Convalidacions de matèries de batxillerat per als 
alumnes que compaginen els estudis de batxillerat amb 
la pràctica intensiva de l'esport 

Centres educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva 

En el marc dels acords establerts entre el Departament d'Educació i la Secretaria 
General de l'Esport, els centres educatius d'especial atenció a la pràctica esportiva 
poden desenvolupar projectes de centre que inclouen adaptacions del currículum 
de la matèria d'Educació Física i/o de matèries optatives/específiques per a 
alumnes de batxillerat. 

Alumnes amb dedicació significativa a l'esport matriculats en altres centres 

Els i les alumnes amb dedicació significativa a l'esport, avalada pel Consell Català 
de l'Esport i matriculats en centres que no pertanyen als centres educatius 
d'especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora 
del centre educatiu, durant el primer trimestre del curs, que se'ls apliqui un PI que 
inclogui el reconeixement de la matèria d'Educació Física i de les matèries 
optatives/específiques tant de primer com de segon de batxillerat. En aquest PI, cal 
adjuntar-hi la documentació següent: 

• Sol·licitud signada per l'alumne o alumna, o pel pare, la mare o el tutor o 
tutora legal de l'alumne si és menor d'edat. 

• Certificat del Consell Català de l'Esport. Els alumnes han d'obtenir aquest 
certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació 
catalana corresponent. 

El director o directora del centre educatiu aprova el PI, que comporta la 
convalidació de la matèria d'Educació Física i de la franja de matèries específiques 
de primer o bé de la franja de matèries específiques de segon curs. El pla s'ha de 
renovar cada curs. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/02/28/pdfs/BOE-A-2009-3424-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-A-2017-6250-C.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Simultaneitat_musica.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Simultaneitat_musica.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Simultaneitat_dansa.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Alumnes/Curriculum/Cur-batxillerat/Convalidacions/Pagines/Convalidacions.aspx#Inici
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=2570


A l'efecte de la convalidació de la franja de matèries optatives/específiques, cal 
tenir en compte que es consideren optatives/específiques també les matèries de 
modalitat que excedeixin de les matèries de modalitat que l'alumne o alumna ha de 
cursar en cada curs de batxillerat. 
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Convalidacions de matèries del batxillerat per a 
alumnes que cursen llengües estrangeres 
simultàniament en una EOI  

Els i les alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua 
estrangera en una escola oficial d'idiomes (EOI) poden sol·licitar: 

A primer curs, la convalidació de dues franges d’optatives (6 hores) si es dona alguna de 

les condicions següents: 

• Es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera 
que ofereix el centre. 

• Es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre. 

En el cas dels alumnes de primer de batxillerat, la convalidació de 6 hores de 
matèries de la franja d’optatives pot ser de qualsevol de les tres franges optatives i 
tindrà caràcter anual. 

A segon curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que 
es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues 
matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents: 

• Es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera 
que ofereix el centre. 

• Es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre. 

La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne o alumna el primer mes de 
classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la 
Direcció General de Currículum i Personalització abans del 15 d'octubre del curs 
escolar corresponent. 

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal 
documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI.  
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Convalidacions per a l'Estada a l'Empresa 

Els i les alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores 
poden sol·licitar al director o directora del centre l'exempció de la matèria 
d'Estada a l'Empresa. La sol·licitud corresponent ha d'anar acompanyada d'una 
breu memòria, en la qual ha de constar el següent: 

• Descripció de l'empresa. 



• Descripció de les tasques que hi ha desenvolupat l'alumne o alumna. 

• Còpia del contracte laboral. 

• Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social. 

Els i les alumnes han de lliurar la documentació abans del 31 d'octubre del curs 
escolar corresponent. 

La direcció del centre ha de resoldre, a partir de la memòria presentada, si escau 
concedir l'exempció esmentada. En cap cas es pot considerar com a experiència 
laboral les tasques desenvolupades en règim de voluntariat. 
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Convalidacions per als alumnes que cursen segon de 
batxillerat amb el títol de tècnic o tècnica de cicle 
formatiu o de tècnic o tècnica d'ensenyaments 
professionals de música o de dansa 

En aquest supòsit i seguint la normativa actual cal diferenciar dues situacions: 

A. Els i les alumnes que s'han icorporat al batxillerat amb el títol de tècnic o 
tècnica o de tècnic o tècnica superior de formació professional, o de tècnic o 
tècnica dels ensenyaments professionals de música o de dansa, han de cursar 
les matèries comunes i la matèria comuna d'opció de la modalitat triada. 

En fer la matrícula, aquests alumnes han de presentar el títol o el resguard 
corresponent d'haver-lo sol·licitat. No han de sol·licitar la convalidació de les 
matèries que no cursen (matèries de modalitat, matèries específiques i Treball de 
Recerca) perquè s'acullen al que diu el Reial decret 562/2017, de 2 de juny. 

En la mateixa norma s'indica com s'ha de calcular la qualificació final del batxillerat 
si la titulació aportada és de títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica superior 
de formació professional o bé si és de tècnic o tècnica dels ensenyaments 
professionals de música o de dansa. 

B. Els i les alumnes que s'han incorporat al batxillerat amb el títol de tècnic o 
tècnica o de tècnic o tècnica superior de formació professional específica 
d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius, han de cursar les 
matèries comunes, la matèria comuna d'opció i dues matèries de la modalitat 
triada a cada curs. Poden sol·licitar la convalidació de les matèries específiques del 
batxillerat i del Treball de Recerca. Si escau, també poden sol·licitar la convalidació 
de matèries de modalitat, en funció de les convalidacions que determina cada cicle 
formatiu. 

A l'expedient acadèmic dels alumnes que hagin obtingut la convalidació, i a les 
actes corresponents, cal fer-hi constar l'expressió “Convalidat" per al Treball de 
Recerca i per a les matèries específiques que escaigui. Pel que fa a aquestes 
últimes, cal usar l'expressió genèrica “Matèries específiques". 



Els efectes i el procediment per tramitar les convalidacions es detallen a 
continuació: 

• La convalidació de matèries optatives que estableix l'Ordre 
EDU/554/2008 computa fins a un màxim de 4 hores lectives setmanals a 
cada curs, que corresponen a la franja horària de les matèries específiques 
dels dos cursos de batxillerat. La convalidació del Treball de Recerca 
computa les hores previstes per dur-lo a terme. 

• Atès que les convalidacions anteriors afecten només les matèries 
específiques i el Treball de Recerca, no es pot declarar cap alumne exempt 
de les matèries comunes o de modalitat prenent com a fonament d'aquesta 
exempció l'Ordre EDU/554/2008. En tot cas, atès que hi ha alumnes que en 
cada curs de batxillerat cursen més de tres matèries de modalitat, es podrà 
demanar la convalidació d'una matèria de modalitat, quan aquesta 
excedeixi del còmput de les tres matèries de modalitat que l'alumne ha de 
cursar en cada curs de batxillerat. 

• Els alumnes que es vulguin acollir a les convalidacions que preveu l'article 
6.5 de l'Ordre esmentada han de demanar-ho explícitament, en el primer 
mes de classe, al director o directora del centre on cursen els estudis de 
batxillerat, amb el model Sol·licitud de convalidació de matèries de 
batxillerat per als alumnes que han superat un cicle formatiu de grau mitjà 
o un cicle formatiu de grau superior. Els alumnes que així ho facin podran 
estendre els efectes de la convalidació a totes les matèries específiques a les 
quals tinguin dret d'acord amb l'Ordre, o bé a un nombre de matèries 
específiques inferior. En la sol·licitud han d'indicar quines matèries volen 
fer constar en el seu currículum diversificat i declarar explícitament que 
coneixen el caràcter irrevocable de la seva sol·licitud. 

• La matèria o matèries que els alumnes hagin demanat de cursar s'han de 
superar necessàriament per obtenir el títol de batxillerat; es 
comptabilitzaran com qualsevol altra matèria, tant a l'efecte del còmput de 
matèries pendents per passar de primer a segon curs com per al càlcul de la 
qualificació final del batxillerat. 

• El director o directora del centre ha de resoldre la sol·licitud, incorporar-la 
a l'expedient acadèmic i comunicar-la per escrit a l'alumne o alumna i, si és 
menor d'edat, als pares, mares o tutors legals. 

 Data d'actualització: 19 de juny de 2022 

 


