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Procediment per a la sol·licitud de mesures per a l’alumnat que compagina estudis de l’ESO i els 
ensenyaments professionals de música o dansa, o amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt 
rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la 
Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023 
 
El Decret 107/2022, de 5 d’agost, estableix el currículum de l’ESO i desplega els aspectes de 
l’ordenació general d’este ensenyament. Quant al calendari d’implantació, d’una banda, la 
disposició final segona de l’esmentat decret, estableix que en el curs 2022-2023 s’ha d’implantar 
la nova ordenació dels ensenyaments de l’ESO en els cursos 1r i 3r. D’altra banda, la disposició 
transitòria primera del mateix decret indica que el currículum i l’ordenació general de 2n i 4t curs 
d’ESO per al curs escolar 2022-2023 s’han de regir pel que s’estableix en el Decret 87/2010, de 5 
de juny, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària 
Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 
 
D’acord amb este marc normatiu, tot seguit s’indica el procediment que cal seguir en cada cas per 
a la sol·licitud de mesures per a l’alumnat esmentat en este títol per al curs 2022-2023. 
 

1. Sol·licituds 
 
La convalidació i l'exempció de matèries requereix la sol·licitud expressa per part de 
l'alumnat, o de les persones progenitores i/o persones tutores legals si són menors d'edat. 
Esta sol·licitud s’ha d’ajustar als models que s’adjunten en estes instruccions i que són els 
documents A i B. 
 
Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, en el centre on l'alumne o alumna 
estiga matriculat en l'ensenyament d'Educació Secundària Obligatòria, abans del dia 31 
d'octubre, i les han de segellar i datar els centres en el moment en què es presenten. 
 

2. Documentació 
 
La documentació que cal aportar és la que s’indica tot seguit: 
 
a) L’alumnat que compagina estudis de l’ESO i els ensenyaments professionals de música 

o dansa: 
 

a.1. Per a la convalidació de matèries de l’ESO per matèries dels ensenyaments 
professionals de música o dansa: el certificat acadèmic acreditatiu de la 
superació de la matèria amb què es convalida. Si l'alumne o alumna està 
cursant la matèria dels ensenyaments professionals de música o dansa que 
cal superar per a obtindre esta convalidació, ha de presentar el certificat de 
matrícula de la matèria dels ensenyaments professionals en el moment de la 
sol·licitud. 
 

a.2. Per a l'exempció d’Educació Física per estar cursant ensenyaments 
professionals de dansa: document que acredite tindre formalitzada la 
matrícula per a cursar ensenyaments professionals de dansa. 
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b) L’alumnat que compagina estudis de l’ESO amb la condició d’esportista d’alt nivell, 

d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o 
jutge d’elit de la Comunitat Valenciana 
 
Per a la convalidació de matèries de l’ESO per la pràctica esportiva i per a l'exempció 
d’Educació Física: 

 
b.1. Esportistes d'alt nivell: document que acredite estar inclòs en la relació 

d'esportistes d'alt nivell publicada en el Boletín Oficial del Estado. 
b.2. Esportistes d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la 

Comunitat Valenciana: document que acredite estar inclòs en les relacions 
d'esportistes d'elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

b.3. Esportistes d'alt rendiment: 
- De fora de la Comunitat Valenciana: certificat del Consell Superior 

d'Esports durant el curs acadèmic a què es referisca este certificat. 
- De la Comunitat Valenciana: certificat de la Direcció General d'Esport 

durant el curs acadèmic a què es referisca este certificat. 
 

3. Òrgan competent  
 
Correspon a la direcció del centre on l'alumnat curse l'ensenyament corresponent 
d'Educació Secundària Obligatòria el fet de reconéixer les convalidacions establides en 
esta norma. 
 
El director o directora ha de notificar per escrit a l'alumne o alumna, o a les persones 
progenitores i/o persones tutores legals si és menor d'edat, abans que finalitze el mes de 
novembre, la concessió o la denegació motivada de la convalidació i/o l'exempció, i ha de 
remetre una còpia d'este escrit a la Inspecció Educativa. La sol·licitud es considerarà 
desestimada en cas que no s'efectue la notificació de la concessió o la denegació 
corresponent en el termini indicat. Contra la resolució de la direcció del centre, l'alumne 
o alumna, o bé les persones progenitores i/o persones tutores legals si és menor d'edat, 
podran interposar, en el termini de vint dies, una reclamació davant de la direcció 
territorial competent en matèria d'educació, que l'haurà de resoldre. Contra esta 
resolució, que no posa fi a la via administrativa, l'interessat o interessada pot presentar 
un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'ordenació. 

 
4. Primer i tercer curs de l’ESO 

 
Per a consignar les convalidacions i exempcions en els cursos 1r i 3r d’ESO: 

 
a) Per a l’alumnat de 1r curs que convalida la matèria Música, en el supòsit que l’alumne 

o alumna curse simultàniament l’ESO i les matèries d’ensenyaments professionals de 
música o dansa susceptibles de convalidació, en els documents d’avaluació s’ha de 
consignar la matèria com a «pendent de convalidació» (PTC) al llarg del curs. Una 
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vegada que s’haja avaluat la matèria amb la qual convalida, el centre d’ESO ha de 
rebre un certificat acadèmic emés pel conservatori o pel centre professional de 
música o dansa que acredite la superació, o no, d’esta matèria, per tal que el centre 
d’ESO puga incorporar-ho als documents oficials d’avaluació i deixar constància, si és 
el cas, de la convalidació corresponent. Una vegada acreditada la superació de la 
matèria cursada en els ensenyaments professionals, la convalidació de la matèria de 
Música s’ha de consignar com a «convalidada» (CO) en els documents d’avaluació. 
En cas de no superar la matèria cursada en els ensenyaments professionals, la 
matèria de Música s’ha de considerar no superada a tots els efectes. 

b) Per a l’alumnat de 1r i 3r curs que convalida la matèria optativa per cursar 
simultàniament ensenyaments professionals de dansa, en els documents d’avaluació 
s’ha de consignar la matèria com a «pendent de convalidació» (PTC) al llarg del curs. 
Perquè la convalidació es faça efectiva, cal que l’alumne o alumna presente un 
certificat d’haver mantingut la matrícula al conservatori o centre professional de 
dansa fins a la data de l’avaluació final. Una vegada acreditat el manteniment de la 
matrícula, la matèria s’ha de consignar en els documents d’avaluació com a «optativa 
convalidada dansa» (COD). Si no s’acredita la condició esmentada, la matèria optativa 
s’ha de considerar no superada a tots els efectes. 

c) Per a l’alumnat de 1r i 3r curs que convalida la matèria optativa per cursar 
simultàniament ensenyaments professionals de música, en els documents 
d’avaluació s’ha de consignar la matèria com a «pendent de convalidació» (PTC) al 
llarg del curs. Perquè la convalidació es faça efectiva, cal que l’alumne o alumna 
presente un certificat d’haver mantingut la matrícula al conservatori o centre 
professional de música fins a la data de l’avaluació final. Una vegada acreditat el 
manteniment de la matrícula, la matèria s’ha de consignar en els documents 
d’avaluació com a «optativa convalidada música» (COM). Si no s’acredita la condició 
esmentada, la matèria optativa s’ha de considerar no superada a tots els efectes. 

d) Per a l’alumnat de 1r i 3r curs que convalida la matèria optativa per acreditar la 
condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de 
personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, en els 
documents d’avaluació s’ha de consignar la matèria com a «pendent de convalidació» 
(PTC) al llarg del curs. Perquè la convalidació es faça efectiva, s’ha d’acreditar, per 
part de l’òrgan competent, el manteniment de la condició d’esportista d’alt nivell, 
d’esportista d’alt rendiment, d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, 
arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana fins a la data en què es faça 
l’avaluació final. Una vegada acreditat el manteniment d’esta condició, la matèria 
s’ha de consignar en els documents d’avaluació com a «optativa convalidada 
esportista» (COE). Si no s’acredita la condició esmentada, la matèria optativa s’ha de 
considerar no superada a tots els efectes. 

e) Per a l’alumnat que sol·licita l'exempció de la matèria d'Educació Física per cursar 
simultàniament ensenyaments professionals de dansa o per acreditar la condició 
d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit o amb la condició de personal tècnic, 
entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, en els documents 
d’avaluació, la matèria Educació Física s’ha de consignar com a «pendent d’exempció» 
al llarg del curs (PTE). Per a l’anotació definitiva en els documents d’avaluació del 
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terme «exempt/a» (ET), s’ha de presentar un certificat d’haver mantingut la matrícula 
al conservatori o centre professional de dansa fins a la data de l’avaluació final o 
presentar un certificat d’haver mantingut la condició referida anteriorment fins a la 
data de l’avaluació final. Si no es manté la matrícula o la condició, la matèria 
esmentada s’ha de considerar no superada a tots els efectes.  
Si l’alumne o alumna es dona de baixa al conservatori o centre professional de dansa 
o perd la condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment abans de la data de 
la sessió de l’avaluació final, pot sol·licitar ser avaluat des d’este moment en la matèria 
d’Educació Física. Esta circumstància s’ha de reflectir per mitjà de la diligència 
corresponent en els diferents documents d’avaluació. 

 
5. Segon i quart curs de l’ESO  

 
Per a consignar les convalidacions i exempcions en els cursos 2n i 4t d’ESO: 
 
a) Per a l’alumnat que convalida matèries per cursar ensenyaments professionals de 

música o dansa, les convalidacions de les matèries s'han de reflectir en els documents 
oficials d'avaluació amb l'expressió «CO». En cas que la matèria necessària per a 
obtindre la convalidació s'estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria 
objecte de convalidació, s’ha de considerar com a pendent de convalidació i s’ha de 
consignar amb l'expressió «PTC». Una vegada acreditada la superació de la matèria 
necessària per a convalidar la matèria d'Educació Secundària Obligatòria, mitjançant 
el certificat acadèmic d'esta assignatura, a partir d'este moment s'haurà d'indicar la 
convalidació consignant l'expressió «CO» en els documents d'avaluació per a la 
matèria corresponent. En cas que no es presente el certificat corresponent a la 
superació de la matèria dels ensenyaments professionals de música o de dansa, 
necessària per a obtindre'n la convalidació, abans de la data de l'avaluació final, la 
matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’haurà de considerar no superada. 
 

b) Per a l’alumnat que convalida matèries per acreditar la condició d'esportista d'alt 
nivell, d'esportista d'alt rendiment, o la condició d'esportista d’elit o de personal 
tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, en els documents 
d'avaluació es considerarà la matèria com a pendent de convalidació al llarg del curs 
i s'haurà de consignar com a «PTC». Perquè la convalidació es faça efectiva s'haurà 
d'acreditar el manteniment de la condició d'esportista d'alt nivell, d'esportista d'alt 
rendiment, d'esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit 
de la Comunitat Valenciana abans de la data en què es faça l'avaluació final. Una 
vegada acreditat el manteniment d'esta condició, les convalidacions s'hauran de 
consignar com a «CO». Si no s'hi acredita la condició esmentada, la matèria la 
convalidació de la qual es va sol·licitar s’haurà de considerar no superada. 

 
c) Per a l’alumnat que sol·licita l'exempció de la matèria d'Educació Física, en els 

documents d'avaluació es considerarà la matèria com a pendent d'exempció al llarg 
del curs i s'haurà de consignar com a «PTE». Perquè l'exempció es faça efectiva, 
s'haurà de presentar el certificat d'haver mantingut la matrícula d'ensenyaments 
professionals de dansa o la condició d'esportista d'alt nivell, d'esportista d'alt 

CSV:MAH2B5NM:DR96XTSA:9D9TJ2UA URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MAH2B5NM:DR96XTSA:9D9TJ2UA



 
 

 
 

Direcció General d’Innovació Educativa I Ordenació 
Avinguda Campanar, 15 · 46015 València 

 

  

 

 

 

5 
 

rendiment, d'esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit 
de la Comunitat Valenciana, fins a la data de l’avaluació final. Una vegada acreditades 
estes circumstàncies, les exempcions s'hauran de consignar com a «ET». En cas que 
no s’acrediten, la matèria esmentada es considerarà no superada i l’alumne o alumna 
pot realitzar una  prova.  
En cas que l'alumne o alumna perda la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt 
rendiment, o d'esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit 
de la Comunitat Valenciana, o que renuncie a la matrícula en els ensenyaments 
professionals de dansa abans de la data de la sessió d'avaluació final, pot sol·licitar 
ser avaluat des d'este moment en la matèria d'Educació Física. Esta circumstància 
s'haurà de reflectir per mitjà de la diligència corresponent en els diferents documents 
d'avaluació. 
 

6. Qualificació 
 
Les matèries objecte de convalidació o exempció no tenen qualificació ni computen a tots 
els efectes. 
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