CONVALIDACIONS D’ASSIGNATURES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (LOMQE)
PER ESTUDIANTS QUE CURSEN ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA
ESO
Consideracions:
1. Els alumnes dels grups plurilíngües han de cursar obligatòriament les assignatures específiques del
programa que s’imparteixen en anglés o en francés per a cursar el programa plurilíngüe, així com
l’assignatura de francés en 1r, 2n i 3r d’ESO.
2. Recomanació per als alumnes de 4tESO: se’ls recomana no convalidar les dues optatives per si tenen
problemes amb la revàlida, (almenys fins que es legisle completament).



Música 1ESO /Música 2ESO/ Música 3ESO 1r curs d’Instrument principal/veu
Música 4ESO  2n curs d’Instrument principal/veu
Optativa de lliure configuració autonòmica (indicar-la






a l’imprés)

1ESO  TIC — Cult. Clàssica — EPV — IAEE — SLE (Francés)
2ESO  TIC — Cult. Clàssica — IAEE — SLE (Francés)
3ESO  TIC — Cult. Clàssica — TECN — IAEE — SLE (Francés)
— certificat d’ensenyament estudis elementals música
— superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals de música
— superació d’una assignatura no utilitzada per a altra convalidació
Assignatura específica 4t ESO (indicar-la a

l’imprés)

Cult. Científica — Cult. Clàssica — EPV — Filosofia — Música — SLE (Francès) —
TIC (informàtica) — Troncal cursada como assignatura específica

— certificat d’ensenyament estudis elementals música
— superació de la prova d’accés a les ensenyances professionals de música
— superació d’una assignatura no utilitzada per a altra convalidació
BATXILLERAT
Consideracions:
1. Els alumnes dels grups plurilíngües han de cursar obligatòriament les assignatures específiques del
programa que s’imparteixen en anglés per a cursar el programa plurilíngüe,.
2. Recomanació pels alumnes de 2nBatxillerat: se’ls recomana no convalidar les dues optatives per si tenen
problemes amb la revàlida (almenys fins que es legisle completament).
Assignatures de música cursades com a específiques


1r Batxillerat
o Anàlisi musical I  2n curs d’Harmonia
o Cultura audiovisual I  Cultura Audiovisual
o Llenguatge i pràctica musical  3r curs d’Instrument principal/veu
 2n Batxillerat
o Anàlisi musical II  1r curs d’Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició
o Història de la música i de la dansa  1r i 2n cursos d’Història de la Música
Assignatura específica.


1r Batxillerat  TIC1— Anatomía aplicada — Cult. Científica — TECN1



— SLE (Francès) — Dibuix Artístic
2n Batxillerat  Psicologia — TIC2 — FAG — SLE (Francès) — CTM
— TECN2 — Altra troncal cursada com a assignatura específica

— superació d’una assignatura no utilitzada per a altra convalidació
Cal presentar amb la sol·licitud (Annex I)
 certificació acadèmica dels estudis professionals de música cursats (tots ells)
 certificació de matrícula, i en cas que en el moment de sol·licitar-la no es tinga superada
l’assignatura amb la qual es vol fer la convalidació, i abans del tancament del curs,cal
presentar la certificació acadèmica d’aquesta.

