
ESO/DANSA

Conservatori o centre
professional

Escola autoritzada
(veure http://mapaescolar.gencat.cat/)

Si es cursen 11 hores setmanals
o més

Si es cursen entre 7 i 10
hores setmanals

Convalidació màxima Reconeixement màxim

Educació Física

Música ( 1r a 3r)

1 Optativa de 1r a 3r
(2h)

Una optativa de 4t ( 3h)

Educació Física Educació Física

Optativa de 1r a 3r ( 2h
setmanals)

Una optativa de 4t ( 3h)

REQUISITS

Cursar estudis en una escola de
dansa autoritzada.
● Haver superat la prova d'accés
als ensenyaments de grau
professional.
● Cursar, com a mínim, Dansa
Clàssica, Tècniques de Dansa
Contemporània o de Dansa
Espanyola i continguts de
Música.

Cursar estudis en una
escola de dansa
autoritzada.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Sol·licitud alumnes (
model EDA 1)

Certificat conservatori o
centre professional (
model CDA 1)

Sol·licitud alumnes model EDA 1)

Certificat escola de dansa autoritzada ( model CDA 2)

Pla de seguiment quadrimestral (Model EDA 4)

Les famílies han de fer la sol·licitud quan facin la matrícula o durant els 2 primers mesos de
curs, presentant degudament omplert els documents de sol·licitud i el certificat d’escola
corresponent al seu cas ( en funció del tipus d’escola i de les hores que fa dansa l’alumne)
signat per l’Escola de Dansa.
Aquesta demanda  es presentarà a la CAD ( comissió d’atenció a la diversitat que valorarà
la seva validesa). Es donarà per aprovat quan el centre retorni la resolució a la família.

http://mapaescolar.gencat.cat/
https://www.idc.cat/media/files/file_661_21257.pdf
https://www.idc.cat/media/files/file_661_21257.pdf
https://www.idc.cat/media/files/file_661_21258.pdf
https://www.idc.cat/media/files/file_661_21257.pdf
https://www.idc.cat/media/files/file_661_21261.pdf
https://www.idc.cat/media/files/file_661_21260.pdf


En el cas d’escola de dansa autoritzada cal fer una revisió quadrimestral de la convalidació.
La família és la intermediària entre l’Escola de Dansa i l’institut i s’encarrega de tornar els
documents degudament omplerts.

Els alumnes autoritzats han de tenir un Pi específic que indiqui la convalidació i que ha de
signar la família quan els convoqui el tutor.

Aquests alumnes han de tenir un Pi específic que indiqui la convalidació.

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de
la nota mitjana.

Si l'alumne o alumna deixa els estudis de dansa, el conservatori o centre professionalde
dansa ho ha de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures
oportunes amb relació a les matèries convalidades.

Normativa d'aplicació (simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de
dansa)

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 tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els

ensenyaments professionals de dansa (BOE núm. 51, de 28.2.2009)

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació

secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015)

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels

ensenyaments del batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008)

https://docs.google.com/document/d/1afMC31LuAlqFoTW230LnpQ2GJZKW8zsoFPKCpd7E4hA/edit?usp=sharing
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-3424
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=701354
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=507489&language=ca_ES

