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Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) 
per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre 
professional o en una escola de música autoritzada. EMU1 
 
Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna  DNI/NIE/Passaport 

 
Nom i cognoms de l’alumne o alumna Anys d’edat de l’alumne o alumna 
 

 
Exposo (cal adjuntar-hi el certificat corresponent) 
 

 

1. Que en el curs acadèmic 20____-20____ el meu fill o filla fa en aquest centre el _________ curs d’educació secundària 
obligatòria.  

 
 

2. Que simultàniament cursa estudis de música al centre _______________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________________________ . 
 

 
Sol·licito 
Que, d’acord amb allò que es preveu per a l’organització i el funcionament dels centres educatius d’educació secundària per al 
curs 20____-20____, em redueixin: 
 

 matèries optatives: ______ hores 
 

 la matèria de música 
 

Lloc i data 

 
Signatura del pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

D’acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que se sol·liciten en 
aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament” que és responsabilitat de la direcció del centre 
educatiu, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del 
rendiment escolar, el compromís de l’alumnat i les seves famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. La persona 
afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant la direcció del centre educatiu corresponent. 
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Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat 
basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre 
professional. BMU1 

 
Dades de l’alumne o alumna 
Nom i cognoms  DNI/NIE/Passaport  
 
Anys d’edat 
 
 
Exposo (cal adjuntar-hi el certificat corresponent) 
 

 

1. Que, en el curs acadèmic 20____-20____, faig en aquest centre el _____________________________ curs de batxillerat.  
 

 

2. Que simultàniament curso estudis de música al conservatori o al centre professional _______________________________ 
 

 _________________________________________________________________________________________________ . 
 

 
Sol·licito 
 

Que d’acord amb allò que es preveu per a l’organització i el funcionament dels centres educatius d’educació secundària per al 
curs 20____-20____, em redueixin matèries de la franja específiques ______ hores corresponents al ______ curs de batxillerat 

 

Lloc i data 

 
Signatura de l’alumne o alumna Signatura del pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, si és menor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcció del centre 

R/N: Y0348/Y332 



Simultaneï tat d'estudis d'ESO o de 
batxillerat amb estudis de mu sica 

1 Simultaneïtat d'estudis d'ESO amb estudis de música 

L'alumnat que cursa l'ESO i, simultàniament, estudis de música en conservatoris,  centres professionals o 

escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d'ESO en 

els termes que s'indiquen en aquest document. 

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els 

estudis de música, la sol·licitud s'ha de renovar cada curs. Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la 

convalidació o el reconeixement d'un nombre d'hores inferior a aquell a què tenen dret. 

L'alumne o alumna que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el 

reconeixement de la reducció del nombre de matèries d'ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics 

anteriors. 

La llista dels centres autoritzats (conservatoris de música, centres professionals de música i escoles de 

música autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament. 

Les convalidacions i els reconeixements de matèries que s'indiquen en aquest document no es poden 

aplicar a l'alumnat que estudia en centres integrats, atès que el currículum impartit en aquests centres ja 

té en compte la simultaneïtat dels estudis. 

En el cas d'una escola de música, un centre professional o un conservatori en fase d'autorització, l'alumne 

o alumna ha de fer la sol·licitud dins el termini previst, i la convalidació o reconeixement es fa efectiu a 

partir de la data d'autorització. La família ha de fer arribar al centre de secundària el codi del centre. 

1.1 Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre 

professional 

Matèries convalidables 

Es poden convalidar les matèries següents: 

 Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO). 

 Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO (2 hores setmanals per curs). 

 Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores setmanals). 

No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a 

tercer) ni el Projecte de Recerca de quart curs. 



Documentació que cal presentar 

“Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes 

que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola 

de música autoritzada” (model EMU1). 

“Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el 

curs que fa l'alumne/a” (model CMU1). 

Procés de convalidació 

L'interessat o interessada presenta al centre on cursa l'ESO, durant els dos primers mesos de 

classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als 

alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una 

escola de música autoritzada” (model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit pel 

conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” 

(model CMU1). 

Quan l'interessat o interessada presenta aquest document, el centre li lliura una còpia de la 

sol·licitud amb acusament de recepció, amb la data i signatura de la persona autoritzada del 

centre. 

El director o directora del centre resol la sol·licitud seguint el model de la "Resolució per la 

qual es concedeix la convalidació de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) 

basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional de música" 

(model EMU2). 

La resolució es notifica per escrit a l'interessat o interessada i, en cas de disconformitat, s'hi 

pot presentar un recurs davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de 

Barcelona, davant el o la gerent del Consorci d'Educació, en el termini de cinc dies hàbils a 

partir de l'endemà de la notificació de la resolució. 

La resolució del director o directora del centre serveix com a document acreditatiu del pla de 

suport individualitzat de simultaneïtat d'aquest alumne. 

En els documents d'avaluació de l'ESO cal fer-hi constar la simultaneïtat amb el codi “Sim.”, a 

la columna Mesures d'atenció a l'alumnat. La matèria comuna de Música ha de constar com a 

convalidada, i en el bloc d'optatives ha de constar que l'optativa està convalidada. En els 

apartats d'observacions corresponents cal fer constar la resolució del director o directora del 

centre. 

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 música, el conservatori o centre professional ho ha 

de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes pel que fa a 

les matèries convalidades. 



1.2 Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada 

Matèries que es poden reconèixer 

Les matèries d'ESO es poden reconèixer d'acord amb dues situacions diferents, segons les 

càrregues horàries: 

 Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l'escola de música d'entre 3 i 4 hores 

setmanals. Se'ls poden reconèixer les matèries següents: 

o Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO. 

o Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores 

setmanals). 

No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi 

de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs. 

 Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària a l'escola de música de 4 hores 

setmanals o més. Se'ls poden reconèixer les matèries següents: 

o Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO). 

o Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO. 

o Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores 

setmanals). 

No es poden reconèixer les matèries de Cultura i Valors Ètics ni de Religió, el Treball de Síntesi 

de primer a tercer ni el Projecte de Recerca de quart curs. 

Documentació que cal presentar 

“Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes 

que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola 

de música autoritzada” (model EMU1). 

“Certificat expedit per l'escola de música autoritzada en què s'acredita el que fa l'alumne/a per 

al reconeixement dels estudis en l'ESO” (model CMU2). 

Procés de reconeixement 

L'interessat o interessada presenta al centre on cursa l'ESO, durant els dos primers mesos de 

classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als 

alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una 

escola de música autoritzada” (model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit per l'escola 

de música autoritzada en què s'acredita el que fa l'alumne/a per al reconeixement dels estudis 

en l'ESO” (model CMU2). 

Quan l'interessat o interessada presenta aquest document, el centre li lliura una còpia de la 

sol·licitud amb acusament de recepció, amb la data i signatura de la persona autoritzada del 

centre. 

El director o directora del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la 

qual es concedeix el reconeixement de matèries optatives i/o de la matèria de música de 



l'educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen estudis de música en una 

escola de música autoritzada” (model EMU3). 

La resolució es notifica per escrit a l'interessat o interessada i, en cas de disconformitat, s'hi 

pot presentar un recurs davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de 

Barcelona, davant el o la gerent del Consorci d'Educació, en el termini de cinc dies hàbils a 

partir de l'endemà de la notificació de la resolució. 

La resolució del director o directora del centre serveix com a document acreditatiu del pla de 

suport individualitzat de simultaneïtat d'aquest alumne. 

En els documents d'avaluació de l'ESO cal fer constar la simultaneïtat amb el codi “Sim.”, en la 

columna Mesures d'atenció a l'alumnat. La matèria comuna de Música ha de constar com a 

convalidada, i en el bloc d'optatives ha de constar que l'optativa està convalidada. En els 

apartats d'observacions corresponents cal fer constar la resolució del director o directora del 

centre. Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de 

càlcul de la nota mitjana. 

 Durant el mes de setembre, i amb periodicitat quadrimestral, els dos centres estableixen el 

“Pla de seguiment per als alumnes que cursen simultàniament l'etapa d'ESO i estudis de 

música en una escola de música autoritzada” (model EMU4). 

El director o directora del centre de secundària assigna un professor o professora, 

preferentment el que imparteix l'àrea de música o bé un membre de l'equip directiu, perquè 

actuï de referent i de responsable de coordinació amb el centre de música on l'alumne o 

alumna està matriculat. El director o directora del centre on està matriculat dels estudis de 

música actua com a responsable per coordinar-se amb el docent del centre on l'alumne o 

alumna cursa l'ESO i fer-ne el seguiment pel que fa al progrés i a l'assistència. 

Si un alumne deixa els estudis de música, l'escola de música ho ha de comunicar al centre de 

secundària, que ha de prendre les mesures oportunes amb relació a les matèries convalidades. 

El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l'alumne o 

alumna. Els alumnes que no compleixin les directrius establertes en el pla de seguiment 

s'incorporaran a les matèries de secundària en les condicions que el centre de secundària 

determini. 

2 Simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb estudis de música 

 

L'alumnat que cursa batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres 

professionals o escoles de música autoritzades pot sol·licitar la convalidació o el 

reconeixement de matèries específiques del batxillerat en els termes que s'indiquen en aquest 

document. 

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris 

amb els estudis de música, la sol·licitud s'ha de renovar cada curs. 



Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d'un nombre 

d'hores inferior al que tenen dret. 

Els alumnes que en cada curs de batxillerat cursin més de tres matèries de modalitat perquè 

han triat una quarta matèria de modalitat com a específica, poden demanar la convalidació 

d'aquesta matèria de modalitat. 

L'alumne o alumna que repeteix ensenyaments de música no pot tornar a sol·licitar la 

convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries de batxillerat de què 

hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors, si no és que hi ha un informe positiu de l'equip 

docent del conservatori, centre professional o escola de música. 

La llista dels centres autoritzats (conservatoris de música, centres professionals de música i 

escoles de música autoritzades) es pot consultar cercador de centres del Departament. 

Les convalidacions i reconeixements de matèries que s'estableixen en aquest document no es 

poden aplicar a l'alumnat que estudia en centres integrats, atès que el currículum impartit en 

aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis. 

2.1 Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre 

professional 

 

Matèries convalidables 

Les matèries que es poden convalidar són les de la franja d'específiques (fins a un màxim de 4 

hores setmanals per curs). 

Documentació que cal presentar 

 “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d'específiques de batxillerat basant-se 

en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” (model BMU1). 

 “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què 

s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (model CMU1). 

Procés de convalidació 

L'interessat o interessada presenta al centre on cursa el batxillerat, durant els dos primers 

mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d'específiques de 

batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” 

(model BMU1), acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional 

de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (model CMU1). 

Quan presenta aquests documents, el centre li lliura una còpia de la sol·licitud amb acusament 

de recepció, amb la data i signatura de la persona autoritzada del centre. 

El director o directora del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la 

qual es concedeix la convalidació de matèries de la franja d'específiques de batxillerat basant-

se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” (model BMU2). 



La resolució es notifica per escrit a l'interessat o interessada i, en cas de disconformitat, s'hi 

pot presentar un recurs davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de 

Barcelona, davant el o la gerent del Consorci d'Educació, en el termini de cinc dies hàbils a 

partir de l'endemà de la notificació de la resolució. 

En els documents d'avaluació de batxillerat cal fer-hi constar la simultaneïtat amb el codi 

“Sim.”, en la columna de Mesures d’atenció a l’alumnat. En els apartats d'observacions 

corresponents cal fer constar la resolució del director o directora del centre. 

Les matèries que s'han convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la 

nota mitjana. 

Si l'alumne o alumna deixa els estudis de música, el conservatori o centre professional ho ha 

de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes amb relació a 

les matèries convalidades. 

2.2 Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada 

Per poder sol·licitar el reconeixement de matèries de batxillerat cal complir els requisits 

següents: 

 Cursar ensenyaments en alguna de les escoles de música autoritzades, que es poden 

consultar al cercador de centres del Departament. 

 Haver superat la prova d'accés als ensenyaments de grau professional de música en un 

conservatori o en un centre professional. 

 Cursar estudis de música que inclouen, com a mínim: Llenguatge Musical o Harmonia, 

Instrument i Pràctica Instrumental en Grup. 

 Una dedicació horària a l'escola de música de 4 hores setmanals o més. 

Matèries que es poden reconèixer 

Les matèries que es poden reconèixer són: 

 Matèries de la franja d'específiques (fins a un màxim de 4 hores setmanals per curs). 

Documentació que cal presentar 

“Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola 

de música autoritzada” (model BMU3). 

“Certificat expedit per l'escola de música autoritzada per tal que l'alumne/a pugui acollir-se al 

reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d'específiques” (model 

CMU3). 

Procés de reconeixement 

L'interessat o interessada presenta al centre on cursa batxillerat, durant els dos primers mesos 

de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música 

en una escola de música autoritzada” (model BMU3), acompanyada del “Certificat expedit per 

l'escola de música autoritzada per tal que l'alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb 

reducció de matèries de batxillerat de la franja d'específiques” (model CMU3). 



Quan l'interessat o interessada presenta aquests documents, el centre li lliura una còpia de la 

sol·licitud amb acusament de recepció, amb la data i signatura de la persona autoritzada del 

centre. 

El director o directora del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la 

qual es concedeix el reconeixement de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música 

en una escola de música autoritzada” (model BMU4). 

La resolució es notifica per escrit als interessats i, en cas de disconformitat, s'hi pot presentar 

un recurs davant el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de 

Barcelona, davant el o la gerent del Consorci d'Educació en el termini de cinc dies hàbils a 

partir de l'endemà de la notificació de la resolució. 

En els documents d'avaluació de batxillerat cal fer constar la simultaneïtat amb el codi “Sim.”, 

en la columna Mesures d'atenció a l'alumnat. En els apartats d'observacions corresponents cal 

fer constar la resolució del director o directora del centre. 

Les matèries reconegudes no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota 

mitjana. 

Si l'alumne o alumna deixa els estudis de música, l'escola de música ho ha de comunicar al 

centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes amb relació a les matèries 

convalidades. 
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