Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa
Aquest document conté els apartats següents:
A. Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de dansa
A.1. Alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre
professional
A.2. Alumnes que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
B. Simultaneïtat d’estudis de batxillerat amb estudis de dansa
B.1. Alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre
professional
B.2. Alumnes que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
B.3. Convalidació de determinades matèries de batxillerat de la modalitat d’arts
(via d’arts escèniques) amb determinades matèries dels ensenyaments
professionals de dansa
B.4. Substitució de la modalitat de batxillerat pels ensenyaments professionals
de dansa (“batxillerat de dansa”)
B.5. Tramitació del títol de batxiller i proves d’accés a la universitat (PAU) dels
alumnes d’ensenyaments professionals de dansa
C. Quadres de simultaneïtat dels estudis de dansa amb l’ESO i el batxillerat

A. Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de dansa
Els alumnes que estiguin cursant ESO i, simultàniament, cursin estudis de dansa en
conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar
la convalidació o el reconeixement de matèries 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 dansa, la sol·licitud ha de renovar-se 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/a que repeteix estudis de dansa no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el
reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagués gaudit en
cursos acadèmics anteriors.
Als efectes d’aquest document, les hores d’atenció educativa alternativa a la religió es
consideren dins el còmput global d’hores de les matèries optatives.
La relació dels centres autoritzats (conservatoris de dansa, centres professionals de
dansa i escoles de dansa autoritzades), es pot consultar al cercador de centres del
Departament.
Les convalidacions i reconeixements de matèries que s’indiquen en aquest document
no són d’aplicació als alumnes que estudien en centres integrats, ja que el currículum
impartit en aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis.
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A.1. Alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre
professional
Matèries convalidables
Es poden convalidar les matèries següents:

•

Educació física.

•

Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).

•

Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

•

Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest
cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la
música.

No són convalidables ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de
4t curs.
Documentació a presentar

•

“Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO)
per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre
professional o en una escola de dansa autoritzada” (Model EDA1), acompanyada
de

•

“Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa on
s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CDA1).

Procés de convalidació

•

La persona 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 dansa en un
conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada”
(Model EDA1), acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre
professional de dansa on s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CDA1).

•

En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada
una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de
persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la
documentació que se li ha lliurat.

•

La direcció del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la
qual es concedeix la convalidació de matèries optatives i/o de la matèria
d’educació física i/o de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria
(ESO) als alumnes que cursen ensenyaments professionals en un conservatori o
en un centre professional de dansa” (Model EDA2).
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•

La resolució es notifica per escrit a les persones interessades i, en cas de
disconformitat, hom hi pot presentar recurs davant la direcció dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència 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 l’ESO es farà constar l’adaptació curricular com
a pla individualitzat (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà
constar la resolució de la direcció del centre.

•

Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes
de càlcul de la nota mitjana.

A.2. Alumnes que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
Matèries que es poden reconèixer
Les matèries es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les
càrregues horàries:
Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària d’entre cinc (5) i set (7) hores
setmanals
Se’ls pot reconèixer la matèria següent:

•

Educació física.

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de set (7) hores setmanals o més
Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

•

Educació física.

•

Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).

•

Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest
cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la
música.

No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r ni el projecte de recerca de 4t
curs.
Documentació a presentar

•

“Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO)
per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre
professional o en una escola de dansa autoritzada” (Model EDA1), acompanyada
de

•

“Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada on s’acredita el curs i el
nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement
dels estudis de dansa en l’ESO i/o de la matèria d’educació física en el
batxillerat” (Model CDA2).
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Procés de reconeixement

•

La persona 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 dansa en un
conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada”
(Model EDA1), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de dansa
autoritzada on s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa
l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de dansa en l’ESO i/o de la matèria
d’educació física en el batxillerat” (Model CDA2).

•

En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada
una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de
persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la
documentació que se li ha lliurat.

•

La direcció 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
d’educació física de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que
cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada” (Model EDA3).

•

La resolució es notifica per escrit a les persones interessades i, en cas de
disconformitat, hom hi pot presentar recurs davant la direcció dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència 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 l’ESO es farà constar l’adaptació curricular com
a pla individualitzat (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà
constar la resolució de la direcció del centre.

•

Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes
de càlcul de la nota mitjana.

•

Durant el mes de setembre, i amb una periodicitat quadrimestral, els dos centres
estableixen el “Pla de seguiment per als alumnes que cursen simultàniament
l’etapa d’ESO i estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada” (Model
EDA4).

•

La direcció del centre de secundària assigna un professor/a, preferentment el/la
que imparteix l’àrea d’educació física o bé un membre de l’equip directiu, perquè
actuï de referent i de responsable de coordinació amb el centre de dansa on
estigui matriculat l’alumne/a. El director/a del centre on està matriculat dels
estudis de dansa actua com a responsable per tal de coordinar-se amb el
professor/a del centre on l’alumne/a cursa l’ESO i fer el seguiment de l’alumne/a
pel que fa al progrés i a l’assistència.

•

El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de
l’alumne/a. Els alumnes que no compleixin les directrius establertes en el Pla de
seguiment s’incorporaran a les matèries de secundària amb les condicions que el
centre de secundària determini.
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B. Simultaneïtat de l’etapa de batxillerat i els estudis de dansa
Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa
en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades poden
sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries corresponents a la franja
d’optativitat del batxillerat i, segons els casos, d’una matèria de modalitat en un dels
dos cursos, i de l’educació física, 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 ensenyaments de dansa, 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/a que en cada curs de batxillerat cursi més de tres matèries de modalitat, per
haver triat com a optativa una quarta matèria de modalitat, pot demanar la convalidació
d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el
nombre de matèries de modalitat que cursa.
En el segon curs de batxillerat els alumnes podran acumular les hores que
corresponien al primer curs sempre que no haguessin demanat aleshores la
convalidació o el reconeixement de totes o d’una part de les hores que pertocaven, tot
i reunir els requisits per fer-ho.
L’alumne/a que repeteix ensenyaments de dansa no pot tornar a sol·licitar la
convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries de batxillerat
de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.
La relació dels centres autoritzats (conservatoris de dansa, centres professionals de
dansa i escoles de dansa autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del
Departament.
B.1. Alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre
professional
Matèries convalidables
Es poden convalidar les matèries següents:

•

Educació física.

•

Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per
curs).

•

Una matèria de modalitat d’un dels dos cursos.

Documentació a presentar

•

“Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de
modalitat i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en
un conservatori o en un centre professional” (Model BDA1), acompanyada de
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•

“Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de dansa on
s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CDA1).

Procés de convalidació

•

La persona 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’optativitat i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física de batxillerat
basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional”
(Model BDA1), acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre
professional de dansa on s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CDA1).

•

En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada
una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de
persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la
documentació que se li ha lliurat.

•

La direcció 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’optativitat i/o una
matèria de modalitat i/o de l’educació física de batxillerat basada en estudis de
dansa en un conservatori o en un centre professional” (Model BDA2).

•

La resolució es notifica per escrit a les persones interessades i, en cas de
disconformitat, hom hi pot presentar recurs davant la direcció dels serveis
territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència 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 es farà constar l’adaptació curricular
com a pla individual (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà
constar la resolució de la direcció del centre.

•

Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes
de càlcul de la nota mitjana.

B.2. Alumnes que cursen ensenyaments de dansa en una escola de dansa autoritzada
Les matèries es poden reconèixer d’acord amb tres situacions diferents, segons les
càrregues horàries:
Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària d’entre dotze (12) i quinze (15) hores
setmanals
Requisits
Per poder sol·licitar el reconeixement de matèries de batxillerat cal complir els requisits
següents:
a) cursar ensenyaments en alguna de les escoles de dansa autoritzades, que es
poden consultar al cercador de centres del Departament,
b) haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de
dansa en un conservatori o en un centre professional,
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c) cursar ensenyaments de dansa que incloguin, com a mínim: dansa clàssica,
música i tècniques de dansa contemporània o de dansa espanyola.
Matèries que es poden reconèixer
Les matèries que es poden reconèixer són:

•

Educació física.

•

Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per
curs).

Documentació a presentar

•

“Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o una matèria de
modalitat i/o de l’educació física del batxillerat basant-se en estudis de dansa en
una escola de dansa autoritzada” (Model BDA3), acompanyada de

•

“Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui
acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja
d’optativitat, i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física” (Model CDA3).

Procés de reconeixement

•

La persona 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’optativitat i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física de batxillerat
basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada” (Model
BDA3). acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per
tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de
batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació
física” (Model CDA3).

•

En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada
una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de
persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la
documentació que se li ha lliurat.

•

La direcció del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la
qual es concedeix el reconeixement de matèries de la franja d’optativitat i/o de
l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de
dansa autoritzada” (Model BDA4).

•

La resolució es notifica per escrit a les persones interessades i, en cas de
disconformitat, hom hi pot presentar recurs en contra davant la direcció dels
serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència 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 es farà constar l’adaptació curricular
com a pla individual (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà
constar la resolució de la direcció del centre.
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•

Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes
de càlcul de la nota mitjana.

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de quinze (15) hores setmanals o més
Requisits
Per poder sol·licitar el reconeixement cal complir els requisits següents:
a) cursar ensenyaments en alguna de les escoles de dansa autoritzades, que es
poden consultar al cercador de centres del Departament,
b) haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de
dansa en un conservatori o en un centre professional,
c) cursar ensenyaments de dansa que incloguin, com a mínim: dansa clàssica,
música i tècniques de dansa contemporània o de dansa espanyola.
Matèries que es poden reconèixer
Les matèries que es poden reconèixer són:

•

Educació física.

•

Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per
curs).

•

Una matèria de modalitat d’un dels dos cursos.

Documentació a presentar

•

“Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de
modalitat i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en
una escola de dansa autoritzada” (Model BDA3), acompanyada de

•

“Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui
acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja
d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat i/o l’educació física” (Model CDA3).

Procés de reconeixement

•

La persona 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’optativitat i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física de batxillerat
basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada” (Model
BDA3), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per
tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de
batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat i/o l’educació
física” (Model CDA3).
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•

En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada
una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de
persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la
documentació que se li ha lliurat.

•

La direcció del centre ha de trametre la sol·licitud i la certificació (documents
CDA3 i BDA3) a la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial, la qual resoldrà, ho comunicarà al centre, i
aquest a l’alumne/a. En el cas que l’alumne/a no sol·liciti la reducció de la matèria
de modalitat, la direcció del centre resoldrà directament la sol·licitud, amb el
model BDA4.

•

La resolució es notifica per escrit, des del centre, a les persones interessades i,
en cas de disconformitat, hom hi pot presentar recurs en contra davant la direcció
dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del
Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini de cinc dies hàbils a partir de
l’endemà de la notificació de la resolució, quan ha estat emesa per la direcció del
centre. Les resolucions de la Direcció General de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial són recurribles davant la Secretaria de
Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament.

•

En els documents d’avaluació de batxillerat es farà constar l’adaptació curricular
com a pla individual (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà
constar la resolució de la Direcció General o de la direcció del centre que
correspongui al cas.

•

Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes
de càlcul de la nota mitjana.

Situació 3. Alumnes amb una dedicació horària d’entre set (7) i dotze (12) hores
setmanals
Requisits
Per poder sol·licitar el reconeixement cal cursar ensenyaments en escoles de dansa
autoritzades, que es poden consultar al cercador de centres del Departament.
Matèria que es pot reconèixer
La matèria que es pot reconèixer és:

•

Educació física

Documentació a presentar

•

“Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de
modalitat i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en
una escola de dansa autoritzada” (Model BDA3), acompanyada de

•

“Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada on s’acredita el curs i el
nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement
dels estudis de dansa en l’ESO o de la matèria d’educació física en el batxillerat”
(Model CDA2).
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Procés de reconeixement

•

La persona 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’optativitat i/o d’una matèria de modalitat i/o de l’educació física de batxillerat
basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada” (Model
BDA3), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada on
s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per
al reconeixement dels estudis de dansa en l’ESO o de la matèria d’educació
física en el batxillerat” (Model CDA2).

•

En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada
una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de
persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la
documentació que se li ha lliurat.

•

La direcció del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la
qual es concedeix el reconeixement de la matèria d’educació física de batxillerat
basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada” (Model
BDA5).

•

La resolució es notifica per escrit a les persones interessades i, en cas de
disconformitat, hom hi pot presentar recurs davant la direcció dels serveis
territorials i, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del Consorci d’Educació,
en el termini de cinc dies hàbils a partir d l’endemà de la notificació de la
resolució.

•

En els documents d’avaluació de batxillerat es farà constar l’adaptació curricular
com a pla individual (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà
constar la resolució de la direcció del centre.

•

Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes
de càlcul de la nota mitjana.

B.3. Convalidació de determinades matèries de batxillerat de la modalitat d’arts (via
d’arts escèniques) amb determinades matèries dels ensenyaments professionals de
dansa
Sens perjudici del que s’estableix a l’apartat B.1, els alumnes que cursen
ensenyaments professionals de dansa en un conservatori o en un centre professional i
el batxillerat de la modalitat d’arts en la via d’arts escèniques podran obtenir de la
direcció del centre la convalidació de determinades matèries de modalitat del
batxillerat, tal com disposa el RD 242/2009, de 27 de febrer (BOE 28 de febrer).
Per obtenir la convalidació caldrà presentar un certificat acadèmic emès pel
conservatori o pel centre professional de dansa que acrediti la superació de les
matèries dels ensenyaments professionals de dansa que són equivalents a les
matèries de batxillerat que es volen convalidar. Les matèries de batxillerat objecte de
convalidació no es tenen en compte en el càlcul de la nota mitjana.
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Les matèries objecte de convalidació són:
Matèria dels ensenyaments
professionals de dansa
HAVENT APROVAT AQUESTES
MATÈRIES:
Dos cursos de salut i cos
Història de la cultura i de la dansa
3r curs de música

Matèria de modalitat del batxillerat de la
via d’arts escèniques
ES POT CONVALIDAR:
Anatomia aplicada
Història de la música i de la dansa
Llenguatge i pràctica musical

•

Aquestes convalidacions es fan només als alumnes que cursen la modalitat
d’arts, en la via d’arts escèniques, música i dansa.

•

L’alumne/a ha de cursar, com a mínim, una matèria de modalitat en cadascun
dels dos cursos del batxillerat.

B.4. Substitució de la modalitat de batxillerat pels ensenyaments professionals de
dansa (“batxillerat de dansa”)
A efectes d’aquest document, s’entén per “batxillerat de dansa” el que es compon de
les matèries següents:

•

Matèries comunes de batxillerat (cursades en qualsevol centre de batxillerat).

•

Matèries d’ensenyaments professionals de dansa (cursades en un conservatori
de dansa o en un centre professional de dansa).

—Alumnes de cinquè i sisè d’ensenyaments professionals de dansa

Els alumnes que cursen el batxillerat i, simultàniament, el curs cinquè o sisè
d’ensenyaments professionals de dansa en un conservatori o en un centre
professional poden cursar només les matèries comunes de batxillerat. (El treball de
recerca no es considera matèria comuna.) La inscripció en aquestes condicions, que
es pot fer en qualsevol centre de batxillerat, no requereix una autorització específica, si
bé en iniciar el batxillerat l’alumne o alumna haurà d’indicar que no vol cursar una
modalitat, i caldrà que presenti al centre un certificat d’inscripció al curs cinquè o sisè
d’ensenyaments professionals de dansa expedit pel conservatori o pel centre
professional (model CDA1). En superar les matèries comunes de batxillerat i completar
els ensenyaments professionals de dansa, l’alumne o alumna pot sol·licitar el títol de
batxiller, si bé no té dret al reconeixement de modalitat. El càlcul de la qualificació final
de batxillerat d’aquest alumne/a l’estableix la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa, per a la qual cosa el centre de batxillerat li haurà de trametre
sengles certificats acreditatius dels estudis de batxillerat i dels estudis d’ensenyaments
professionals de dansa. Per accedir a les PAU són d’aplicació les condicions que
s’estableixin en la normativa corresponent.
—Alumnes d’altres cursos d’ensenyaments professionals de dansa

Els alumnes que fan altres cursos d’ensenyaments professionals de dansa (anteriors a
5è) i, simultàniament, el batxillerat també poden optar per la forma d’inscripció (cursar
només les matèries comunes) que s’indica en el punt anterior, si bé en aquest cas han
de demanar la corresponent autorització a la Direcció General d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa. En superar les matèries comunes de batxillerat i completar els
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ensenyaments professionals de dansa, l’alumne/a pot sol·licitar el títol de batxiller, si
bé no té dret al reconeixement de modalitat. El càlcul de la qualificació final de
batxillerat d’aquest alumne o alumna l’estableix la Direcció General d’Atenció a la
Família i Comunitat Educativa, per a la qual cosa el centre de batxillerat li haurà de
trametre sengles certificats acreditatius dels estudis de batxillerat i dels estudis
d’ensenyaments professionals de dansa. Per accedir a les PAU són d’aplicació les
condicions que s’estableixin en la normativa corresponent.
—Canvi d’opció

L’alumne/a que a primer curs de batxillerat hagi iniciat una de les modalitats de
batxillerat podrà canviar a l’opció “batxillerat de dansa” en iniciar el segon curs, tal com
s’estableix en els dos paràgrafs anteriors.
L’alumne/a que a primer curs hagi iniciat l’opció “batxillerat de dansa” i vulgui canviar
d’opció i fer una de les modalitats establertes a l’ordenament, haurà de cursar les
matèries de modalitat corresponents a primer curs.

B.5. Tramitació del títol de batxiller i proves d’accés a la universitat (PAU) dels
alumnes d’ensenyaments professionals de dansa
—Alumnes d’ensenyaments professionals de dansa que han cursat una modalitat de
batxillerat

Els alumnes que, tot i haver obtingut la convalidació o el reconeixement de les hores
corresponents a la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat del batxillerat, han
cursat una de les modalitats establertes i han superat totes les matèries que
conformen el seu currículum, poden sol·licitar la tramitació del títol de batxiller,
independentment del fet que hagin completat o no els estudis d’ensenyaments
professionals de dansa.
—Alumnes d’ensenyaments professionals de dansa que no han cursat cap modalitat
de batxillerat (alumnes de “batxillerat de dansa”)

Els alumnes d’ensenyaments professionals de dansa que només han cursat les
matèries comunes de batxillerat no poden sol·licitar el títol de batxiller fins que no
hagin superat, a més de les matèries comunes de batxillerat, els estudis
d’ensenyaments professionals de dansa. Un cop superades les matèries comunes de
batxillerat i els ensenyaments professionals de dansa, aquests alumnes es poden
presentar a les PAU d’acord amb les condicions que s’estableixin en la normativa
corresponent.
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C. Quadres de simultaneïtat dels estudis de dansa amb l’ESO i el batxillerat
Tot seguit es resumeixen esquemàticament les situacions de simultaneïtat d’estudis
considerades en aquest document.

CONSERVATORI O CENTRE
PROFESSIONAL

ESO / DANSA
ESCOLA AUTORITZADA
SITUACIÓ 1
SITUACIÓ 2
Cursant entre 5 i 7 hores
Cursant 7 hores o més
Reducció màxima per curs

• 4 hores matèries optatives
de 1r a 3r i una matèria
optativa específica de 4t
(*)
• música (matèria comuna
de 1r a 3r)
• educació física
Reducció —convalidació—
segons els models:
CDA1 - Certificat conservatori
EDA1 - Sol·licitud alumnes
EDA2 - Resolució

• 4 hores matèries optatives de 1r
• educació física

a 3r i una matèria optativa
específica de 4t(*)
• educació física

Reducció —reconeixement— segons els models:
CDA2 - Certificat escola de dansa autoritzada (ED)
EDA1 - Sol·licitud alumnes
EDA3 - Resolució
EDA4 - Pla de seguiment quadrimestral

(*) Aquesta matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas
que l’itinerari escollit per l’alumne/a no la inclogui, podrà correspondre a una altra
matèria optativa específica.

CONSERVATORI O CENTRE
PROFESSIONAL

• 4 hores franja d’optativitat
per curs

• educació física
• 4 hores d’una matèria de
modalitat d’un dels dos
cursos

BATXILLERAT / DANSA
ESCOLA AUTORITZADA
SITUACIÓ 1
SITUACIÓ 2
SITUACIÓ 3
Cursant entre 12 i
Cursant 15 hores o
Cursant entre 7 i 12
15 hores
més
hores
Reducció màxima
• 4 hores franja
d’optativitat per
curs
• 4 hores franja
d’optativitat per
• educació física
• educació física
curs
• 4 hores d’una
• educació física
matèria de
modalitat d’un dels
dos cursos
Requisits
Requisits
• cursar ensenyaments en una escola de • cursar
dansa autoritzada,
ensenyaments en
una escola de
• haver superat la prova d’accés als
dansa autoritzada
ensenyaments de grau professional,

• cursar, com a mínim: dansa clàssica,
música i tècniques de dansa
contemporània o de dansa espanyola
Reducció —convalidació—
segons els models:
CDA1 - Certificat conservatori
BDA1 - Sol·licitud alumnes
BDA2 - Resolució

Reducció —reconeixement— segons els models:
CDA3 - Certificat ED CDA3 - Certificat ED
BDA3 - Sol·licitud
BDA3 - Sol·licitud
alumnes
alumnes
BDA4 - Resolució
Resolució DGFPIERE
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