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Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o  
en una escola de música autoritzada [BMU1 - BMU3]  
 
 

Nom i cognoms de l’alumne/na DNI o passaport Data de naixement 

 
EXPOSO: (cal adjuntar-hi el certificat corresponent) 
 
Que, en el curs acadèmic 20___-20___, el nostre fill/filla fa en aquest centre el 

� B1: 1r BTX  � A � C  � Humanitats  � 1 � 2   
� B2: 2n BTX  � B � D  � Arts  � 3     

        � Ciències  � 4 � 5 � 6 
Que simultàniament cursa estudis de música al centre: 

� Escola Municipal de Música  
de la Seu d’Urgell amb codi 25009241 

� amb una dedicació horària 
de 4 hores setmanals o més  

� Conservatori de Música dels Pirineus  
amb codi 08074896 

  

 
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___ 
 

    Nom B1 B2 
� em redueixin � la matèria de la franja d’específiques _________________ � 4h � 4h 
� es substitueixi � la matèria de tutoria  � 1h � 1h 

 
Batxillerat / Música  

CONSERVATORI DE MÚSICA DELS PIRINEUS 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA SEU 

D’URGELL  
Si es cursen 4 hores o més 

Convalidació  màxima:  Reconeixement màxim  
• 4 hores de la franja d’específiques per curs. • 4 hores de la franja d’específiques per curs. 
 Requisits:  

• Cursar estudis en una escola de música autoritzada 
• Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional 

de música 
• Cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o 

harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup. 
 
• A més, substitució de la següent matèria: Tutoria (sempre i quan la seva assistència no sigui obligada i justificada a les activitats de 

la Tutoria). 
• L’alumnat 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. 
• Les matèries que s’hagin convalidat o reconegut no tenen qualificació ni computen a l’efecte de càlcul de la nota mitjana. 
• 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-se cada curs.  
• L’alumnat que ho vulgui pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què té dret.  
• L’alumnat que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de 

matèries de BTX de què hagis gaudit en cursos acadèmics anteriors, si no és que hi hagi un informe positiu de l’equip docent del 
conservatori o escola de música. 

• CONDICIONS: L’alumnat que obtingui la convalidació o el reconeixement de les hores de les matèries de BTX realitza aquestes 
hores convalidades o reconegudes en un espai a determinar sota la supervisió del professorat de guàrdia disponible. Si s’escau que 
aquestes hores convalidades o reconegudes coincideixen en hores terminals de la jornada lectiva, l’alumnat pot optar per absentar-
se de l’Institut, prèvia autorització signada dels seus pares, en el cas que sigui menor d’edat. 

 
 
 
Signatura de l’alumne o alumna Signatura del pare, mare o tutor/ra legal de l’alumne/na, si és menor 
 
 
La Seu d’Urgell, ____ d______________ de 20____ 
 

SR/A.  DIRECTOR/A DE L ' INSTITUT JOAN BRUDIEU 


