Annex I / Anexo I
SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES DELS ESTUDIS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I
BATXILLERAT AMB ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE MATERIAS DE LOS ESTUDIOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
Y BACHILLERATO CON LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA
A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

DNI

CURS / CURSO

GRUP / GRUPO

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR /A / DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
COGNOMS / APELLIDOS

B

NOM / NOMBRE

DNI

SOL·LICITA / SOLICITA

D'acord amb les instruccions, que l'estudiant d'ESO o Batxillerat puga convalidar les matèries següents:
De acuerdo con las instrucciones, que el estudiante de ESO o Bachillerato pueda convalidar las siguientes materias:
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Convalidació de l'assignatura de Música de l’Educació Secundària Obligatòria
Convalidación de la asignatura de Música de la Educación Secundaria Obligatoria
Assignatura i curs d'Educació Secundària Obligatòria /
Asignatura y curso de Educación Secundaria Obligatoria

Ensenyament professional /
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se convalida

Música de 1r curs / Música de 1er curso

Música / Música

1r curs d'Instrument o Veu / 1º de Instrumento o Voz

Música de 2n curs / Música de 2º curso

Música / Música

1r curs d'Instrument o Veu / 1º de Instrumento o Voz

Música de 3r curs / Música de 3er curso

Música / Música

1r curs d'Instrument o Veu / 1º de Instrumento o Voz

Música de 4t curs / Música de 4º curso

Música / Música

2n curs d'Instrument o Veu / 2º de Instrumento o Voz

Música de 1r curs / Música de 1er curso

Dansa / Danza

1r curs de Música / 1er curso de Música

Música de 2n curs / Música de 2º curso

Dansa / Danza

1r curs de Música / 1er curso de Música

Música de 3r curs / Música de 3 curso

Dansa / Danza

1r curs de Música / 1er curso de Música

Música de 4t curs / Música de 4º curso

Dansa / Danza

2n curs de Música / 2º curso de Música

er

Convalidació de l'assignatura de lliure configuració autonòmica de l’Educació Secundària Obligatòria
Convalidación de la asignatura de libre configuración autonómica de la Educación Secundaria Obligatoria
Curs /
curso

1r ESO
1º ESO

3r ESO
3º ESO

1r ESO
1º ESO

3r ESO
3º ESO

Assignatura de lliure configuració autonòmica (marcar una) /
Asignatura de libre configuración autonómica (marcar una)
Informàtica, Cultura Clàssica, Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual, Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
o Segona Llengua Estrangera / Informática, Cultura
Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación
a la actividad emprendedora y empresarial o Segunda
Lengua Extranjera

Ensenyança professional /
Enseñanza profesional

Certificat d'Ensenyances Elementals de Música / Certificado de Enseñanzas
Elementales de Música
o

Música / Música

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música /
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Música
o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals
de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Superación
de una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas profesionales de Música
que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

Informàtica, Cultura Clàssica, Tecnologia, Iniciació a
l'activitat emprenedora i empresarial o Segona Llengua
Estrangera / Informática, Cultura Clásica, Tecnología,
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial o
Segunda Lengua Extranjera
Informàtica, Cultura Clàssica, Educació Plàstica, Visual i
Audiovisual, Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial
o Segona Llengua Estrangera / Informática, Cultura
Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación
a la actividad emprendedora y empresarial o Segunda
Lengua Extranjera

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se convalida

Certificat d'Ensenyances Elementals de Dansa / Certificado de Enseñanzas
Elementales de Danza
o

Dansa / Danza

Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Dansa /
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Danza
o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals
de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Superación de
una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas profesionales de Danza
que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

Informàtica, Cultura Clàssica, Tecnologia, Iniciació a
l'activitat emprenedora i empresarial o Segona Llengua
Estrangera / Informática, Cultura Clásica, Tecnología,
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial o
Segunda Lengua Extranjera

Convalidació de l'assignatura optativa de l’Educació Secundària Obligatòria
Convalidación de la asignatura optativa de la Educación Secundaria Obligatoria
Assignatura optativa i curs d'Educació Secundària Obligatòria /
Asignatura optativa y curso de Educación Secundaria Obligatoria

Ensenyament professional /
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se convalida

Certificat d'ensenyaments elementals de Música / Certificado de enseñanzas
elementales de Música
Optativa de 2n curs / Optativa de 2º curso

o

Música / Música

Superació de la prova d'accés als ensenyaments professionals de Música /
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Música
o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals
de Música que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Superación
de una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas profesionales de Música
que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

Optativa de 4t curs / Optativa de 4º curso

Certificat d'ensenyaments elementals de Dansa / Certificado de enseñanzas
elementales de Danza
Optativa de 2n curs / Optativa de 2º curso

o

Superació de la prova d'accés als ensenyaments professionals de Dansa /
Superación de la prueba de acceso a las enseñanzas profesionales de Danza
Dansa / Danza
Optativa de 4t curs / Optativa de 4º curso

o

Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals
de Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Superación de
una asignatura de cualquier curso de las enseñanzas profesionales de Danza
que no haya sido utilizada para ninguna otra convalidación

BATXILLERAT / BACHILLERATO
Convalidació d'assignatures de Batxillerat / Convalidación de asignaturas de Bachillerato
1r CURS DE BATXILLERAT / 1er CURSO DE BACHILLERATO
Assignatura / Asignatura

Ensenyament professional /
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se convalida

Anàlisi Musical I / Análisis Musical I

Música / Música

2n curs d'Harmonia / 2º curso de Armonía

Cultura Audiovisual I / Cultura Audiovisual I

Música / Música

Cultura Audiovisual / Cultura Audiovisual

Llenguatge i Pràctica Musical /
Lenguaje y Práctica Musical

Música / Música

3r curs d'Instrument Prinicipal o Veu / 3er curso de Instrumento Principal o
Voz

Anatomia Aplicada / Anatomía Aplicada

Dansa / Danza

1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa /
1er y 2º cursos de Anatomía y Biomecánica Aplicada ala Danza

Llenguatge i Pràctica Musical /
Lenguaje y Práctica Musical

Dansa / Danza

3r curs de Música / 3er curso de Música

Convalidació d'una assignatura específica del 1r curs de Batxillerat / Convalidación de una asignatura específica del 1er curso de Bachillerato
Assignatura específica
(indicar l'assignatura a convalidar, excepte Educació Física) /
Asignatura específica
(indicar la asignatura a convalidar, excepto Educación Física)

Ensenyament professional /
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se convalida

Música / Música

Una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja
sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Una asignatura de las
enseñanzas profesionales de Música que no haya sido utilizada para
ninguna otra convalidación

Dansa / Danza

Una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja
sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Una asignatura de las
enseñanzas profesionales de Danza que no haya sido utilizada para
ninguna otra convalidación

Ensenyament professional /
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se convalida

Anàlisi Musical II / Análisis Musical II

Música / Música

1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició /
1er curso de Análisis o 1er curso de Fundamentos de Composición

Història de la Música i de la Dansa /
Historia de la Música y de la Danza

Música / Música

1r i 2n cursos d'Història de la Música / 1er y 2º cursos de Historia de la
Música

Arts Escèniques / Artes Escénicas

Dansa / Danza

Interpretació i Creativitat i Dansa / Interpretación y Creatividad y Danza

Dansa / Danza

Origen i Evolució de la Dansa i una d'entre les assignatures següents: /
Origen y Evolución de la Danza y una de entre las siguientes asignaturas:
Origen i Evolució del Flamenc / Origen y Evolución del Flamenco
Història de la Dansa Espanyola / Historia de la Danza Española
Història de la Dansa Clàssica / Historia de la Danza Clásica
Història de la Dansa Moderna i Contemporània / Historia de la Danza
Moderna y Contemporánea

Una específica de 1r curs / Una específica de 1er curso

Una específica de 1r curs / Una específica de 1er curso

2n CURS DE BATXILLERAT / 2º CURSO DE BACHILLERATO
Assignatura / Asignatura

Història de la Música i de la Dansa /
Historia de la Música y de la Danza

Convalidació de l'assignatura optativa del 2n curs de Batxillerat / Convalidación de la asignatura optativa de 2º curso de Bachillerato
Assignatura optativa / Asignatura optativa

Ensenyament professional /
Enseñanza profesional

Assignatura amb què es convalida / Asignatura con la que se convalida

Optativa de 2n curs / Optativa de 2º curso

Música / Música

Una assignatura dels ensenyaments professionals de Música que no haja
sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Una asignatura de las
enseñanzas profesionales de Música que no haya sido utilizada para
ninguna otra convalidación

Optativa de 2n curs / Optativa de 2º curso

Dansa / Danza

Una assignatura dels ensenyaments professionals de Dansa que no haja
sigut utilitzada per a cap altra convalidació / Una asignatura de las
enseñanzas profesionales de Danza que no haya sido utilizada para
ninguna otra convalidación

.

C

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Certificat acadèmic / Certificado académico
Certificat de matrícula / Certificado de matrícula
Pare, mare o tutor/a / Padre, madre o tutor/a

Firma: __________
Data / Fecha:

_________________________________

Vist i plau / Vº Bº
El director / La directora

Firma: _________________________________
Data / Fecha:

_________________________________

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el
uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (BOE núm. 298, de 14
de diciembre de 1999).

DIRECCIÓ TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE

Annex II / Anexo II
SOL·LICITUD DE BENEFICIS ESPECÍFICS EN RELACIÓ AMB EL SEGUIMENT DELS ESTUDIS D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
SOLICITUD DE BENEFICIOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

DNI

CURS / CURSO

GRUP / GRUPO

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR /A / DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A
COGNOMS / APELLIDOS

B

NOM / NOMBRE

DNI

SOL·LICITA / SOLICITA

D'acord amb les instruccions, que l'estudiant d'ESO o Batxillerat puga obtiendre els beneficis següents:
De acuerdo con las instrucciones, que el estudiante de ESO o Bachillerato pueda obtener los benenficios siguientes:
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Si és el cas, trieu una de les dues opcions següents / En su caso, escoger una de las dos opciones siguientes)

Exempció de l'Educació Física / Exención de la Educación Física
Adaptació curricular / Adaptación curricular
Convalidació de l'assignatura de lliure configuració autonòmica de l'Educació Secundària Obligatòria
Convalidación de la asignatura de libre configuración autonómica de la Educación Secundaria Obligatoria
Lliure configuració autonòmica de 1r curs (marcar una de les següents: Informàtica, Cultura Clàssica, Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Iniciació a
l'activitat emprenedora i empresarial o Segona Llengua Estrangera)
Libre configuración autonómica de 1er curso (marcar una de las siguientes: Informática, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual,
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial o Segunda Lengua Extranjera)
Lliure configuració autonòmica de 3r curs (marcar una de les següents: Informàtica, Cultura Clàssica, Tecnologia, Iniciació a l'activitat emprenedora i
empresarial o Segona Llengua Estrangera)
Libre configuración autonómica de 3er curso (marcar una de las siguientes: Informática, Cultura Clásica, Tecnología, Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial o Segunda Lengua Extranjera)
Convalidació de l'assignatura optativa de l'Educació Secundària Obligatòria
Convalidación de la asignatura optativa de la Educación Secundaria Obligatoria
Optativa de 2n curs / Optativa de 2º curso
Optativa de 4t curs / Optativa de 4º curso
BATXILLERAT / BACHILLERATO
(Si és el cas, trieu una de les dues opcions següents / En su caso, escoger una de las dos opciones siguientes)

Exempció de l'Educació Física / Exención de la Educación Física
Adaptació curricular / Adaptación curricular
Convalidació d'una assignatura específica del 1r curs de Batxillerat / Convalidación de una asignatura específica del 1er curso de Bachillerato
Una específica de 1r curs (indicar l'assignatura a convalidar, excepte Educació Física) /
Una específica de 1er curso (indicar la asignatura a convalidar, excepto Educación Física):
Convalidació de l'assignatura optativa del 2º curs de Batxillerat / Convalidación de la asignatura optativa del 2º curso de Bachillerato
Optativa de 2n curs / Optativa de 2º curso
.

C

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Esportista d'alt nivell (BOE) / Deportista de alto nivel (BOE)
Certificat d’Esportista d'Alt Rendiment del CVE o del CSD / Certificado de Deportista de Alto Rendimiento del CVE o del CSD
Esportista d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV) / Deportista de élite de la Comunitat Valenciana (DOCV)
Certificat de matrícula en Ensenyaments Professionals de Dansa / Certificado de matrícula en Enseñanzas Profesionales de Danza
Pare, mare o tutor/a / Padre, madre o tutor/a

Firma: _________________________________
Data / Fecha:

_________________________________

Vist i plau / Vº Bº
El director / La directora

Firma: _________________________________
Data / Fecha:

_________________________________

Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el
uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (BOE núm. 298, de 14
de diciembre de 1999).

DIRECCIÓ TERRITORIAL
DIRECCIÓN TERRITORIAL

EGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE

