INSTRUCCIONS DE 8 D'ABRIL DEL 2008, DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS, RELATIVES ALS LLIBRES DE
QUALIFICACIONS DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA I DE
DANSA

D'acord amb el procés d'implantanció de les ensenyances professionals de Música i de
Dansa basades en la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, de 3 de maig, i atés que la
normativa manté l'ús de llibres de qualificacions, vista la urgent necessitat aclarir tant la
sol·licitud i assignació com, de manera especial, la seua custòdia i ompliment, es dicten
les presents instruccions:
Primer: Alumnat que el curs 2007/2008 inicia estudis segons el pla LOE
Els conservatoris i els centres autoritzats a impartir ensenyances de Grau Mitjà o
Professional de Música o de Dansa han de sol·licitar el Llibre de Qualificacions de les
Ensenyances Professionals de Música o el de Dansa, segons corresponga (model nou de
llibre LOE: LLQEPM/LLQEPD) per a l'alumnat del seu centre que haja iniciat estudis el
present curs 2007/2008.
Els conservatoris de titularitat diferent de la de la Generalitat i els centres autoritzats
remetran una còpia d'estes sol·licituds al conservatori de titularitat de la Generalitat a
què estiguen adscrits.
Segon: Alumnat que el curs 2007/2008 continua estudis professionals segons el pla LOE,
després d'haver iniciat estudis de grau mitjà segons el pla LOGSE, i que ja té assignat un
llibre de qualificacions del Grau Mitjà.
2.1 Els conservatoris de titularitat de la Generalitat han d'entregar als centres que
tinguen adscrits els llibres de qualificacions del grau mitjà de música o de dansa (model
antic de llibre LOGSE: LLQGMM/LLQGMD) que corresponguen a l'alumnat que estiga
cursant estudis en estos centres. Esta entrega es realitzarà de manera directa entre les
secretaries dels respectius centres, dins del termini que finalitzarà el 16 de maig.
2.2 Una vegada rebuts els llibres, el centre on l'alumnat estiga escolaritzat, realitzarà,
dins del termini que finalitzarà el 20 de desembre del 2008, les actuacions següents:
a) Si l'alumne no tinguera el llibre obert: el centre ho obrirà i omplirà les dades. Ha de fer
constar una diligència indicant que l'obertura es realitza en esta data després de la seua
recepció.
b) Si l'alumne s'haguera traslladat: el centre d'origen remetrà el llibre al centre de destí,
després que el conservatori de titularitat de la Generalitat òmpliga el certificat que conté
el llibre per a este cas. El centre realitzarà esta anotació en el seu Registre de Llibres i
traslladarà esta informació a la Direcció Territorial.

c) Si l'alumne haguera finalitzat estudis: el centre omplirà el llibre, el conservatori de
titularitat de li Generalitat omplirà les pàgines específiques destinades a certificats i
l'entregarà a l'alumne. El centre realitzarà esta anotació en el seu Registre de Llibres i
traslladarà esta informació a la Direcció Territorial.
d) Altres incidències, com ara pèrdua de llibre, o necessitat anul·lació, etc.: el centre
sol·licitarà el llibre o l'anul·lació i realitzarà esta anotació en el seu Registre de Llibres i
traslladarà esta informació a la Direcció Territorial.
2.3 El centre procedirà al tancament del llibre de Qualificacions del Grau Mitjà de Música,
per a la qual cosa farà constar la següent diligència
Diligència per a fer constar que es tanca el present llibre, pel fet que l'alumne/a titular d'este
llibre, a l'inici del curs 2007/2008 s'incorpora a les ensenyances professionals de Música,
regulades pel Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre i Decret 158/2007, de 21 de setembre,
del Consell, d'acord amb el pla d'estudis LOE. L'alumne/a passa a ser titular del Llibre de
Qualificacions de les Ensenyances Professionals de Música sèrie i número ______________.
_____________, de 2007
V. I PL. EL DIRECTOR/A
El Secretario/a
Firma:_____________

Firma: ______________

Les pàgines no utilitzades s'inutilitzaran amb una línia transversal de dalt a baix.
2.4 El centre sol·licitarà el llibre de Qualificacions de les Ensenyances Professionals de
Música, quan ho reba procedirà a la seua obertura fent constar la diligència següent:
Diligència per a fer constar que l'alumne/a titular d'este llibre, a l'inici del curs 2007/2008
s'incorpora a les ensenyances professionals de Música, regulades pel Reial Decret 1577/2006, de
22 de desembre i Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, d'acord amb el pla d'estudis
LOE, i que ha cursat anteriorment estudis de Grau Mitjà de Música LOGSE. L'alumne/a és titular
del Llibre de Qualificacions de Grau Mitjà d'Ensenyances de Música sèrie i número
______________.
_____________, de 2007
V. I PL. EL DIRECTOR/A
El Secretario/a
Firma: _____________

Firma: ___________

Tercer: Alumnat que el curs 2007/2008 contínua estudis professionals segons el pla LOE,
després d'haver iniciat estudis de grau mitjà segons el pla LOGSE, i que encara no té
assignat un llibre de qualificacions del Grau Mitjà.
El centre ha de sol·licitar davant de la Direcció Territorial, en primer lloc, el Llibre de
Qualificacions de Grau Mitjà de Música o de Dansa. Quan ho reba procedirà al seu
ompliment per a, posteriorment, tancar-ho fent constar la diligència anteriorment citada.
A continuació sol·licitarà el Llibre de Qualificacions de les Ensenyances Professionals de
Música i quan ho reba procedirà a la seua obertura fent constar la diligència que s'inclou
en l'anterior apartat 2.4.

Si es tracta d'un conservatori de titularitat diferent de la de la Generalitat o d'un centre
autoritzat, remetrà una còpia d'ambdós sol·licituds al Conservatori titularitat de la
Generalitat a què estiga adscrit.
Quart: Cursos successius
4.1 Els conservatoris i centres autoritzats sol·licitaran els llibres de qualificacions de
l'alumnat que curse estudis en el mateix. El termini de sol·licitud serà fins al 30 de
novembre.
També sol·licitarà, quan procedisca, un duplicat o una anul·lació. Així mateix, entregarà
el llibre a l'alumne una vegada haja finalitzat els seus estudis.
4.2 Alumnat que es trasllade: el centre d'origen comunicarà a la Direcció Territorial
d'Educació els alumnes que es traslladen a un altre diferent. En cas que l'alumne
s'incorpore procedent de fora de la Comunitat Valenciana, serà el centre de destí qui
comunicarà esta incorporació a la Direcció Territorial.
4.3 Una vegada assignats els llibres de qualificacions, dins del primer trimestre de cada
curs escolar, els conservatoris de titularitat diferent de la de la Generalitat i els centres
autoritzats a impartir ensenyances professionals de Música i de Dansa, remetran una
còpia del Registre de llibres de qualificacions del centre al conservatori de titularitat de la
Generalitat a què estiguen adscrits.
Quint: Ensenyances Professionals de Dansa
Se seguiran els procediments anteriorment descrits per a les ensenyances de Música. Les
diligències a utilitzar en este cas són:
5.1 Model de diligència de tancament del Llibre de Qualificacions del Grau Mitjà de
Dansa:
Diligència per a fer constar que es tanca el present llibre, pel fet que l'alumne/a titular d'este
llibre, a l'inici del curs 2007/2008 s'incorpora a les ensenyances professionals de Dansa,
regulades pel Reial Decret 85/2007, de 26 de gener i Decret 156/2007, de 21 de setembre, del
Consell, d'acord amb el pla d'estudis LOE. L'alumne/a passa a ser titular del Llibre de
Qualificacions de les Ensenyances Professionals de Dansa sèrie i número ______________.
_____________, de 2007
V. I PL. EL DIRECTOR/A
El Secretario/a
Firma:_____________

Firma: ______________

Les pàgines no utilitzades s'inutilitzaran amb una línia transversal de dalt baix.
5.2 Model de diligència d'obertura del Llibre de Qualificacions de les Ensenyances
Professionals de Dansa:

Diligència per a fer constar que l'alumne/a titular d'este llibre, a l'inici del curs 2007/2008
s'incorpora a les ensenyances professionals de Dansa, regulades pel Reial Decret 85/2007, de 26
de gener i Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, d'acord amb el pla d'estudis LOE,
havent cursat anteriorment estudis de Grau Mitjà de Dansa LOGSE. L'alumne/a és titular del
Llibre de Qualificacions de Grau Mitjà d'Ensenyances de Dansa sèrie i número ______________.
_____________, de 2007
V. I PL. EL DIRECTOR/A
El Secretario/a
Firma:_____________

Firma: ______________

Sext
Estes instruccions són complementàries a les anteriors de 5 de desembre del 2007 esta
direcció general.
Qualsevol incidència que puga plantejar-se, serà resolta per la Unitat de la Inspecció
Educativa de la Direcció Territorial d'Educació corresponent.
València, 8 d'abril del 2008
EL DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS

Francisco Baila Herrera

