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CONVALIDACIONS / RECONEIXEMENTS de MÚSICA i DANSA 
A les taules següents trobareu informació detallada sobre les diferents situacions de 
convalidacions i reconeixements i la documentació que cal presentar a la secretaria de 
l’Institut Pere Vives abans del 30 d’octubre del 2020. 

Els models de sol·licituds es poden trobar a l’apartat de Convalidacions 

ESO / Música 

 
Conservatori o centre 
professional 

                                Escola autoritzada 

Situació 1 
Si es cursen entre 3 
i 4 hores setmanals 

Situació 2 
Si es cursen 4 hores 

setmanals o més 

Convalidació màxima Reconeixement màxim 

Música (matèria comuna de 1r 
a 3r) 
Les matèries optatives de 1r a 
3r (2 hores setmanals per curs) 
Una matèria optativa de 4t 
(fins a un màxim de 3 hores 
setmanals) 

Les matèries 
optatives de 1r a 3r 
Una matèria 
optativa de 4t (fins a 
un màxim de 3 
hores setmanals) 

Música (matèria comuna de 
1r a 3r) 
Les matèries optatives de 
1r a 3r 
Una matèria optativa de 4t 
(fins a un màxim de 3 hores 
setmanals) 

Documentació que cal 
presentar 

Documentació que cal presentar 

EMU1: Sol·licitud alumnes 
CMU1: Certificat conservatori o 
centre professional 

EMU1: Sol·licitud alumnes  
CMU2: Certificat escola de música autoritzada 

 
 

Batxillerat / Música 

Conservatori o centre 
professional 

                             Escola autoritzada 
 
        Si es cursen 4 hores setmanals o més 

Convalidació màxima Reconeixement màxim 

4 hores setmanals de la franja 
d'específiques per curs 

4 hores setmanals de la franja d'específiques per curs 
(Consulteu requisits) 

Documentació que cal 
presentar 

Documentació que cal presentar 

BMU1: Sol·licitud alumnes 
CMU1: Certificat conservatori o 
centre professional 

BMU3: Sol·licitud alumnes 
CMU3: Certificat escola de música autoritzada 
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ESO / Dansa 

 
Conservatori o centre 
professional 

                                Escola autoritzada 

Situació 1 
Si es cursen entre 5 i 

7 hores setmanals 

Situació 2 
Si es cursen 7 hores setmanals 

o més 

Convalidació màxima Reconeixement màxim 

Educació Física Música 
(matèria comuna de 1r a 3r) 
Les matèries optatives de 1r a 
3r (2 hores setmanals per curs) 
Una matèria optativa específica 
de 4t (3 hores setmanals) 

 
 
 

Educació Física 

 
Educació Física 
 Les matèries optatives de 1r a 
3r (2 hores setmanals per curs) 
Una matèria optativa específica 
de 4t (3 hores setmanals) 

Documentació que cal 
presentar 

Documentació que cal presentar 

EDA1: Sol·licitud alumnes 
CDA1: Certificat conservatori o 
centre professional 

EDA1: Sol·licitud alumnes 
CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada 

 
 

Batxillerat / Dansa 

 
Conservatori o centre 

professional 

 Escola autoritzada 

Situació 1 
Si es cursen 11 hores 
setmanals o més de 
dansa 

Situació 2 
Si es cursen entre 7 i 10 
hores setmanals de dansa 

Convalidació màxima Reconeixement màxim 

 
Educació Física  
4 hores setmanals de la franja 
d'específiques per curs 

 Educació Física  
4 hores setmanals de la 
franja d'específiques per 
curs (Consulteu requisits) 

                                                  
Educació Física  

Documentació que cal 
presentar 

Documentació que cal presentar 

BDA1: Sol·licitud alumnes 
CDA1: Certificat conservatori o 
centre professional  

BDA3: Sol·licitud alumnes  
CDA3: Certificat d'escola 
de dansa autoritzada 

BDA3: Sol·licitud alumnes 
CDA2: Certificat d'escola de 
dansa autoritzada  
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