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Resolució per la qual es concedeix la convalidació o el reconeixement de matèries de l’educació 
secundària obligatòria (ESO) a l’alumnat que cursa estudis de música en un conservatori o en una 
escola de música autoritzada [EMU2 - EMU3] 

 
Xavier Falcó i Gres, director de l’Institut de la Seu d’Urgell, amb codi 25004188 
 
FETS 
 
Vista la sol·licitud presentada per la família de l’alumne/na _______________________________________ 
en la qual demana la reducció de matèries optatives i/o de la matèria de música d’educació secundària obligatòria (ESO) 
prenent com a base els estudis de música que cursa, 
 
Vist el certificat emès pel conservatori o per l’escola de música autoritzada, en el qual es fa constar el curs en què està 
matriculat l’alumne/na i les hores setmanals que hi cursa: 
 

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

 amb una dedicació horària 
d’entre 3 i 4 hores setmanals (situació A) 

 amb una dedicació horària 
de 4 hores setmanals o més (situació B) 

 Conservatori de Música dels Pirineus 
amb codi 08074896 

  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Fent ús de les facultats que em corresponen en matèria d’organització i funcionament dels centres educatius d’educació 
secundària per al curs vigent 
 
RESOLC: 

 SÍ  NO 
 
Concedir a l’alumne/na ___________________________________________ que cursa __________ 
 

    S1 S2 S3 S4 

 el reconeixement de 
 matèries optatives  1h  2h  2h   

 matèria optativa específica        3h 
 la convalidació de 

 matèria de música  2h    2h   
 
i fer-ne el Pla de seguiment. 
 
Contra aquesta resolució podrà presentar-se una reclamació davant la direcció dels serveis territorials a Lleida en el 
termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. 
 
 
(Signat) 
 
 
Xavier Falcó i Gres 
Director 
 
La Seu d'Urgell, a ____ d________________ de 20__ 

 

 
Seguiment de la resolució de l’adaptació curricular per a l’alumnat d’ESO que cursa estudis de música 

 
S’ha fet 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 s’ha fet constar la resolució del director o directora del centre. 

 Vist i plau 

Signatura de l’administrativa signat 

 Elena Ripoll i Gassó 
Secretària 

Aquest document s’haurà d’arxivar a l’expedient de l’alumne/na 

 


