
Simultaneïtat de l'ESO amb pràctica intensiva de l'esport

Alumnes amb dedicació
significativa a l'esport
inclosos en algun dels
programes ARC
(esportistes d’alt
rendiment català)

Alumnes amb dedicació significativa a l'esport que no
pertanyen a cap dels
programes ARC

Què es convalida?
Educació Física

Alumnes amb dedicació
intensiva a l'esport que no
s'absenten habitualment
del centre per participació
en tornejos o
competicions

Alumnes amb dedicació
intensiva a l'esport que es
poden absentar un
període superior a 15 dies
i inferior a 30 de forma
continuada

Quan s’ha de demanar? 1r
trimestre

Els casos en què l'alumnat
participa regularment en
competicions que impliquen
una alta exigència personal
es pot valorar la
conveniència d'adoptar
mesures i suports
addicionals d'atenció
educativa. Es pot demanar
un Pla de suport
individualitzat, però no el
reconeixement de la matèria
d’Educació Física.

Es pot valorar la
conveniència d'adoptar
mesures i
suports addicionals
d'atenció educativa, d'acord
amb l'article 9.2.c del Decret
150/2017

Com es sol·licita? cal
adjuntar a la sol·licitud, que
ha d'estar signada pel pare,
mare o tutors legals de
l'alumne o alumna, el
certificat del Consell Català
de
l'Esport (av. dels Països
Catalans, 12, 08950,
Esplugues de Llobregat).

Què cal adjuntar a la
sol·licitud?
El certificat acreditatiu del
pla d'entrenament i
competicions, emès pel club
esportiu o pel centre de
tecnificació amb el que
s'entrena i competeix. Hi ha
de constar el nivell i/o
categoria competitiva, el
calendari i l'horari del pla
d'entrenament i
competicions, el temps de
desplaçaments i la previsió
anual de concentracions o
d'altres circumstàncies que
es considerin rellevants.
Declaració responsable dels
pares, mares o tutors legals
amb els compromisos de
col·laborar en el seguiment
acadèmic i comunicar al
centre de secundària els

Què cal adjuntar a la
sol·licitud?El certificat
acreditatiu de les jornades
esportives emès pel club o
pel centre de tecnificació
amb què s'entrena i
competeix. Hi ha de constar
el nivell i/o categoria
competitiva i el calendari i
els horaris d'aquestes
jornades.
El certificat acreditatiu del
pla d'entrenament i
competicions emès pel club
esportiu
o pel centre de tecnificació
amb què s'entrena i
competeix. Hi ha de constar
el
nivell i/o categoria
competitiva, el calendari i
l'horari del pla
d'entrenament i



canvis que es puguin
produir en els horaris de la
pràctica esportiva de
l'alumne o alumna
(situacions d'abandonament
de l'activitat esportiva,
lesions o altres
circumstàncies).

competicions, el temps de
desplaçaments i la previsió
anual de concentracions o
d'altres circumstàncies que
es considerin rellevants.
Declaració responsable dels
pares, mares o tutors legals
amb els compromisos de
col·laborar en el seguiment
acadèmic durant els
períodes d'absència al
centre i de
comunicar al centre de
secundària els canvis que
es puguin produir en els
horaris
de la pràctica esportiva de
l'alumne o alumna
(situacions d'abandonament
de
l'activitat esportiva, lesions o
altres circumstàncies).

El reconeixement de la matèria d'Educació Física implica que no té qualificació ni
computa a l'efecte del càlcul de la mitjana, i a les actes cal indicar “convalidat”.

L’alumnat que demani la convalidació ha de tenir un PI.


