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EXEMPCIONS DE MATÈRIES

En l'educació secundària obligatòria no es concedeixen exempcions de matèries. Si cal, s'ha
d'aplicar un pla individualitzat. Quan un alumne no cursa determinades matèries perquè segueix un
PI, aquestes matèries no s'han de qualificar en les actes d'avaluació ni en l'expedient de l'alumne,
però cal deixar-ne constància (“segueix un PI”).

3.

CONVALIDACIONS DE MATÈRIES: SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS D’ESO AMB
ESTUDIS DE MÚSICA O AMB PRÀCTICA ESPORTIVA

3.1

Alumnat d'ESO que cursa estudis de música en un conservatori o en una escola de
música autoritzada

CONSERVATORI DE MÚSICA DELS
PIRINEUS
Reducció (convalidació) màxima:
Les matèries optatives de 1r a 3r
(2h per curs)
• Música (matèria comuna de 1r a
3r)
• Una matèria optativa específica
de 4t (fins a un màxim de 3 hores)
•

•
•

ESO / Música
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA SEU D’URGELL
Situació A
Situació B
Si es cursen entre 3 i 4 hores
Si es cursen 4 hores o més
Reducció (reconeixement) màxima
Les matèries optatives de 1r a 3r
• Les matèries optatives de 1r a 3r
(2h per curs)
(2h per curs)
Una matèria optativa específica
• Música (matèria comuna de 1r a
de 4t (fins a un màxim de 3
3r)
hores)
• Una matèria optativa específica
de 4t (fins a un màxim de 3
hores)

• En cap de les dues situacions previstes, no es poden reconèixer ni el Treball de síntesi de S1 a
S3, ni el Projecte de recerca de S4, ni la matèria de Cultura i Valors Ètics i de Religió.
• Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes 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 haurà de renovar-se cada curs. L’alumnat que ho vulgui
pot sol·licitar el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què en principi té dret.
L’alumne/a 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 hagués gaudit en cursos
acadèmics anteriors.
• CONDICIONS: L’alumnat que obtingui el reconeixement i/o convalidació dels crèdits de les
Matèries optatives realitzarà les hores reconegudes en un espai a determinar sota la supervisió
del professorat de guàrdia disponible. En el cas de les hores reconegudes de la matèria de
Música, aquestes hores seran realitzades en la mateixa aula sota la supervisió del professorat
de Música. En qualsevol dels dos casos, si s’escau que les hores reconegudes coincideixen en
hores terminals de la jornada lectiva, l’alumnat podrà optar per absentar-se de l’Institut, prèvia
autorització signada dels seus pares, seguint el model «D-PR-C0102-098_ESO-MUS Sortides
autorització reconeixement».
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Procés de convalidació i /o reconeixement
• L'interessat 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) amb reducció del
nombre d’hores per a l’alumnat que cursa estudis de música en un conservatori o centre
professional o en una escola de música autoritzada [EMU1] [LOMCE]» [D-PR-C0102-095_ESOMUS Sol·licitud adaptació curricular], acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o per
l’escola de música de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” [Conservatori: D-PRC0102-099_ESO-MUS Certificat Conservatori Musica CMU1 - Escola de Música: D-PR-C0102100_ESO-MUS Certificat Escola Música CMU2]
• Quan l'interessat presenta aquest document, el centre li lliura una fotocòpia de la sol·licitud amb
acusament de recepció amb la data i signatura de la persona autoritzada del centre.
• El director del centre resol la sol·licitud seguint el model «D-PR-C0102-096_ESO-MUS Resolució
adaptació curricular».
• La resolució es notifica per escrit a l'interessat i, en cas de disconformitat, s'hi pot presentar un
recurs davant la direcció dels serveis territorials de Lleida 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 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.
• En cas que l'alumne deixi els estudis de música, el conservatori o escola de música ho ha de
comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes pel que fa a les matèries
que havien estat convalidades.
• En el cas del reconeixement, a més, cal tenir en compte el següent:
 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 música en una escola de música autoritzada” [D-PR-C0102-097_ESO-MUS
Pla de seguiment].
 El director del centre de secundària el professor de l'àrea de música perquè actuï de
referent i de responsable de coordinació amb el centre de música on l'alumne estigui
matriculat. El director del centre on està matriculat dels estudis de música actua com a
responsable per tal de coordinar-se amb el professor del centre on l'alumne cursa l'ESO i
fer el seguiment de l'alumne, pel que fa al progrés i a l'assistència.
 El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l’alumne. 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.
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Documentació del procés

D-PR-C0102-095
D-PR-C0102-096
D-PR-C0102-097
D-PR-C0102-098
D-PR-C0102-099
D-PR-C0102-100

3.2

DOCUMENTACIÓ
ESO – MUS Sol·licitud adaptació curricular
ESO – MUS Resolució adaptació curricular
ESO – MUS Pla de seguiment
ESO – MUS Sortides autorització reconeixement
ESO – MUS Certificat Conservatori Música CMU1
ESO – MUS Certificat Escola Música CMU3

Simultaneïtat d'estudis de 3r i 4t ESO amb la pràctica esportiva al Centre de
Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme)

L’Institut Joan Brudieu pertany a la Xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica
esportiva. Per tant, l’alumnat que estigui cursant 3r o 4t d'ESO i estigui realitzant pràctica esportiva
en el Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme)
pot sol·licitar el següent reconeixement i/ o substitució de matèries d’acord amb allò que preveuen
la Resolució de 19 de desembre de 2005 (R.1785/05) i la Resolució de 25 d’abril de 2006 (R.370/06)
per les quals s’autoritzen modificacions curriculars per a les etapes d’ESO i BTX per a l’Institut Joan
Brudieu de la Seu d’Urgell:
• A l’alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva se li poden
reconèixer les següents matèries:
— Educació Física (la comuna de S1 a S4)
— Les matèries optatives de S1 a S3 (2 h per curs).
— Una matèria optativa específica de S4. L’alumne/na cursarà en aquest cas només dues
matèries optatives específiques.
• A l’alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva se li pot substituir
la següent matèria:
— Tutoria (sempre i quan la seva assistència no sigui obligada i justificada a les activitats de la
Tutoria)
• En cap cas, no es poden reconèixer ni el Treball de síntesi de S1 a S3, ni el Projecte de recerca
de S4, ni la matèria de Cultura i Valors Ètics i de Religió
• Les matèries que s’hagin reconegut no tindran qualificació ni computaran als efectes de càlcul
de la nota mitjana.
• CONDICIONS: Totes les hores reconegudes i/o substituïdes seran realitzades en un espai a
determinar del centre sota la supervisió d’un docent del Centre de Tecnificació Esportiva. Si
s’escau que les hores reconegudes coincideixen en hores terminals de la jornada lectiva,
l’alumnat podrà optar per absentar-se de l’Institut, prèvia autorització signada dels seus pares,
seguint el model «D-PR-C0102-094_ESO-EFI Sortides autorització reconeixement».
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Procés de reconeixement
• L'interessat presenta al centre on cursa l'ESO, durant el mes de setembre, la "Sol·licitud
d'adaptació curricular de l'educació secundària obligatòria (3r i 4t ESO) amb reducció del nombre
d'hores per a l'alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva" [Model
D-PR-C0102-091a_ESO-EFI Sol·licitud adaptació curricular XARXA TECNIF], acompanyada
del "Certificat expedit pel Centre de Tecnificació Esportiva on s'acredita que l'alumne/na realitza
pràctica esportiva en el pla de tecnificació esportiva de Piragüisme o Esquí”.
• En el moment de la seva presentació, el centre lliura a l'interessat 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.
• El director del centre resol la sol·licitud seguint el model de la "Resolució per la qual es concedeix
l’adaptació curricular de l’educació secundària obligatòria (3r i 4t ESO) amb reducció del nombre
d’hores per a l’alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva” [Model
D-PR-C0102-092a_ESO-EFI Resolució adaptació curricular XARXA TECNIF].
• La resolució es notifica per escrit als interessats i, en cas de disconformitat, hom hi pot presentar
recurs davant el director dels serveis territorials a Lleida del Departament 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 del
director 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 s’acorda el “Pla individualitzat” i, amb una periodicitat trimestral, els
dos centres estableixen el "Pla de seguiment per a l’alumnat que cursa simultàniament 3r o 4t
d’ESO i la pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva” [Model D-PR-C0102-09_ESOEFI Pla de seguiment XARXA TECNIF].
• El director de l’Institut assigna un membre de l'equip directiu, perquè actuï de referent i de
responsable de coordinació amb el Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la Seu
d’Urgell (Esquí – Piragüisme). El director del Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de
la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme), o la persona amb qui delegui, actua com a responsable per
tal de coordinar-se amb l’institut on l'alumne cursa l'ESO i fer-ne el seguiment de l'alumne pel
que fa al progrés i a l'assistència.
• El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l'alumne. Els
alumnes que no compleixin les directrius establertes en el Pla de seguiment s'incorporaran a les
matèries de secundària en les condicions que l’Institut determini.
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Documentació del procés

D-PR-C0102-091a
D-PR-C0102-092a
D-PR-C0102-093
D-PR-C0102-094

3.3

DOCUMENTACIÓ
ESO – EFI Sol·licitud adaptació curricular XARXA TECNIF
ESO – EFI Resolució adaptació curricular XARXA TECNIF
ESO – EFI Pla de seguiment XARXA TECNIF
ESO – EFI Sortides autorització reconeixement
ESO – EFI Certificat Centre Tecnificació Esportiva

Simultaneïtat d'estudis d’ESO amb dedicació significativa a l’esport i que NO
pertanyen al Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la Seu d’Urgell
(Esquí – Piragüisme)

L’alumnat amb dedicació significativa a l'esport avalada pel Consell Català de l'Esport, i que no
pertany al Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme),
pot sol·licitar al director o directora del centre educatiu, al mes de setembre, que se li reconegui la
matèria Educació Física.
Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d'estar signada pel pare, mare o tutors legals
de l'alumne, [Model D-PR-C0102-091b_ESO-EFI Sol·licitud adaptació curricular NO TECNIF], el
certificat del Consell Català de l'Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de
Llobregat). L’alumnat pot obtenir aquest certificat quan sigui esportista que figura en el programa de
tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.
En casos excepcionals en què l'alumne no disposa dels certificats del Consell Català de l'Esport,
però les circumstàncies individuals de l'alumne i la seva dedicació intensiva a l'esport així ho
justifiquen, amb una dedicació horària de 9 hores setmanals o més (de dilluns a divendres) d'activitat
física reconeguda per la federació esportiva corresponent, la comissió d'atenció a la diversitat o
l'òrgan equivalent del centre proposa, a petició dels pares o tutors legals, el reconeixement de la
matèria Educació Física de l'alumne. El director o directora del centre aprova aquest reconeixement
sempre que es compleixin les condicions esmentades.
En qualsevol dels dos casos, el director del centre resol la sol·licitud seguint el model de la
"Resolució de sol·licitud de reconeixement de la matèria d’Educació Física de l’educació secundària
obligatòria (ESO) als alumnes amb dedicació significativa a l’esport” [Model D-PR-C0102092b_ESO-EFI Resolució adaptació curricular NO TECNIF].
El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l'efecte
del càlcul de la mitjana; a les actes cal indicar “Convalidat”.
Per a aquells alumnes que per motius de participació en tornejos, competicions o finals esportives,
que impliquin una absència al centre educatiu superior a quinze dies de forma continuada, el centre
ha d'establir un PI que faciliti compaginar la pràctica esportiva amb l'activitat acadèmica. En aquest
PI cal concretar les activitats de seguiment i els criteris d'avaluació per a cada matèria durant aquest
període.
Per fer efectiu aquest PI, cal que els pares o tutors legals presentin, al centre on cursa l'ESO, la
documentació següent:
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El certificat acreditatiu de les jornades esportives, les competicions o les finals en què
participa amb el segell del Consell Català de l'Esport o de la federació esportiva
corresponent.
Escrit de compromís dels pares o tutors legals pel que fa a col·laborar en el seguiment
acadèmic durant aquest període d'absència al centre.
En cas que l'alumne deixi l'activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de
secundària, que prendrà les mesures oportunes.

Documentació del procés

D-PR-C0102-091b
D-PR-C0102-092b
D-PR-C0102-094

DOCUMENTACIÓ
ESO – EFI Sol·licitud adaptació curricular NO TECNIF
ESO – EFI Resolució adaptació curricular NO TECNIF
ESO – EFI Sortides autorització reconeixement
ESO – EFI Certificat del Consell Català de l’Esport o de la federació
esportiva corresponent

4.

BAIXA ACADÈMICA: CASOS I SUPÒSITS

4.1

Alumnat que canvia de centre però que continuarà els estudis d’ESO

Caldrà demanar la baixa acadèmica de l’alumnat que es matriculi en un altre centre. Es considerarà
que s’ha sol·licitat d’ofici la baixa de l’alumnat quan el centre de destí faci la demanda oficial de
l’historial acadèmic i l’informe individual per trasllat de l’alumne/a.

4.2

Alumnat que vol abandonar els seus estudis (l’alumnat ha de tenir 16 anys)

Només podran demanar la seva baixa acadèmica els pares/tutors de l’alumnat d’ESO una vegada
l’alumne hagi complert els 16 anys, moment en el qual es considera que l’alumne ha complert la
seva escolaritat obligatòria.

4.3

Documentació del procés

D-PR-C0102-090

DOCUMENTACIÓ
ESO – Instància i resolució baixa matrícula
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