SIMULTANEÏTAT DELS ESTUDIS DE MÚSICA AMB L’ESO I EL BATXILLERAT
Els centres de secundària concedeixen convalidació o reconeixement de matèries als alumnes que cursen simultàniament
l’etapa d’ESO o Batxillerat i ensenyaments de música:
ESO / MÚSICA
CONSERVATORI O CENTRE
PROFESSIONAL
Convalidació màxima:
• Les matèries optatives de 1r a 3r (2 h per
curs)
• Música (matèria comuna de 1r a 3r)
• Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim
de 3 hores)
Models:
CMU1 - Certificat conservatori o centre
professional
EMU1 - Sol·licitud alumnes
EMU2 - Resolució

ESCOLA AUTORITZADA
SITUACIÓ A
SITUACIÓ B
Si es cursen entre 3 i 4 hores
Si es cursen 4 hores o més
Reconeixement màxim:
• Les matèries optatives de 1r a 3r
• Una matèria optativa de 4t (fins a
un màxim de 3 hores)

• Les matèries optatives de 1r a 3r
• Música (matèria comuna de 1r a 3r)
• Una matèria optativa de 4t (fins a un màxim de
3 hores)

Models:
CMU2 - Certificat escola de música autoritzada
EMU1 - Sol·licitud alumnes
EMU3 - Resolució
EMU4 - Pla de seguiment quadrimestral

L’alumnat d’ESO que està cursant Mitjà 1 o 2 o Adequació 3 en l’Escola de Música de Sabadell, si el currículum del curs
de la seva especialitat instrumental és inferior a 4 hores (Situació A), tenen la possibilitat de cursar Cant Coral (sense cap
cost addicional), superant així les 4h setmanals requerides per poder ser eximit de la Música de l’ESO (Situació B).

CONSERVATORI O CENTRE
PROFESSIONAL
Convalidació màxima:

4 hores de la franja d’específiques per curs

Models:
CMU1 - Certificat conservatori o centre
professional
BMU1 - Sol·licitud alumnes
BMU2 – Resolució

BATXILLERAT / MÚSICA
ESCOLA AUTORITZADA
Si es cursen 4 hores o més
Reconeixement màxim:
4 hores de la franja d’específiques per curs
Requisits:
- Cursar estudis en una escola de música autoritzada.
- Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música.
- Cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia,
instrument i pràctica instrumental en grup.
Models:
CMU3 - Certificat escola de música
BMU3 - Sol·licitud alumnes
BMU4 - Resolució

Quadres extrets del document “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música” esmentat en els Documents
per a l'organització i la gestió dels centres. Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de música (22/06/2017).

El procediment per obtenir la convalidació o reconeixement és el següent:
•
•

Els tràmits s’han de fer durant els dos primers mesos de classe.
Els alumnes, si són majors d’edat o els pares o tutors en el cas dels menors, han d’adreçar la sol·licitud de
convalidació o reconeixement a la direcció del centre d’ESO o Batxillerat on estan matriculats. La sol·licitud s’ha
d’acompanyar de la certificació del CP i EMM de Sabadell, la qual especifica el curs i, en el cas de l’EM, el
nombre d’hores lectives setmanals que cursa l’alumne/a.

