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CONVALIDACIONS DE MATÈRIES PER A L’ALUMNAT QUE COMPAGINA ELS 
ESTUDIS DE BATXILLERAT I ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE 

MÚSICA I DANSA PER AL CURS 2022-2023 

ACLARIMENTS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD DELS DOCUMENTS A1 I A2 
PUBLICATS AL WEB DEL SERVEI D’ORDENACIÓ ACADÈMICA 

(https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments) 

EXPLICACIÓ DEL DOCUMENT A1 

Consideracions generals 

1. Per a la convalidació de les matèries del bloc 1, cal fixar-se en la matèria que estiga 
cursant o haja cursat l’alumne/a en conservatoris professionals o centres 
d’ensenyament professional de Dansa o de Música, d’acord amb les graelles d’aquest 
bloc. 

2. Per a la convalidació de les matèries del bloc 2, cal tindre en compte que l’alumne/a 
pot cursar matèries de modalitat com a matèries optatives. 

3. Només es pot convalidar, d’acord amb la nova ordenació del batxillerat, una matèria 
optativa per curs. 

EXPLICACIÓ DEL DOCUMENT A2 

A) Consideracions generals 

1. Per a la convalidació de les matèries del bloc 1, establides pel Reial decret 242/2009*, 
cal fixar-se en la matèria que estiga cursant o haja cursat l’alumne/a en conservatoris 
professionals o centres d’ensenyament professional de Dansa o de Música, d’acord amb 
les graelles d’aquest bloc. 

2. Per a la convalidació de les matèries del bloc 2, cal tindre en compte que: 

2.1. L’alumne/a pot cursar matèries troncals d’opció no cursades anteriorment 
com a matèries específiques d’opció. 

2.2. La matèria Història de la Filosofia: 

2.2.1. Per a la modalitat d’Arts, es considera també matèria específica 
d’opció. 

2.2.2. També es pot convalidar en aquest bloc per a les altres modalitats, 
doncs es tracta de l’específica obligatòria. 

B) Consideracions específiques 

1. L’alumnat de la modalitat d’Arts, podrà convalidar, si escau i com a màxim, en el cas 
dels Ensenyaments Professionals de Dansa: 
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- Del bloc 1: la matèria Arts Escèniques (matèria troncal d’opció) i l’altra matèria 
(Història de la Música i de la Dansa) com a matèria específica d’opció.  

- Del bloc 2, una matèria específica d’opció.  

2. L’alumnat de la modalitat d’Arts, podrà convalidar, si escau i com a màxim, en el cas 
dels Ensenyaments Professionals de Música: 

- Del bloc 1: una matèria com a matèria específica d’opció. 

- Del bloc 2: una matèria específica d’opció.  

3. L’alumnat de les modalitats de Ciències o Humanitats i Ciències Socials, podrà 
convalidar, si escau i com a màxim: 

- Del bloc 1: una matèria com a matèria específica d’opció. 

- Del bloc 2: la matèria Història de la Filosofia (específica obligatòria) o una 
matèria específica d’opció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de 
Música i de Dansa i l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació 
Física han de tindre la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa. 


