DOCUMENT (A2) / DOCUMENTO (A2)
SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS DE MATÈRIES DE 2n DE BATXILLERAT PER A L’ALUMNAT
D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA PER AL CURS 2022-2023
SOLICITUD DE CONVALIDACIONES DE MATERIAS DE 2º DE BACHILLERATO PARA EL ALUMNADO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA PARA EL CURSO 2022-2023

A

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

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

NIA

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

1. Convalidació de matèries de modalitat / Convalidación de materias de modalidad
Ensenyament professional
Enseñanza profesional

Matèria amb què es convalida
Materia 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 curs d'Història de la Música
1er y 2º curso 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 següents matèries:
Origen i Evolució del Flamenc, Història de la Dansa Espanyola, Història de la
Dansa Clàssica, Història de la Dansa Moderna i Contemporània.
Origen y Evolución de la Danza y una de entre las siguientes materias:
Origen y Evolución del Flamenco, Historia de la Danza Española, Historia de la
Danza Clásica, Historia de la Danza Moderna y Contemporánea.

Matèria / Materia

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

2. Convalidació d'una matèria específica per simultaneïtat d’estudis de Música o Dansa / Convalidación de una materia específica por simultaneidad de estudios de Música o
Danza
Matèria específica / Materia específica
(indicar la matèria a convalidar / indicar la materia a convalidar)

Matèria amb què es convalida
Materia con la que se convalida

Per a l’alumnat de 2n de Batxillerat se podrà convalidar una matèria específica d’opció d’entre les matèries que es
detallen a continuació / Para el alumnado de 2.º de Bachillerato se podrá convalidar una materia específica de opción
de entre las materias que se detallan a continuación:
Anàlisi Musical II / Análisis Musical II
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Dibuix Artístic II / Dibujo Artístico II
Fonaments d’Administració i Gestió / Fundamentos de Administración y Gestión
Una matèria dels ensenyaments professionals de Música o Dansa que no haja
sigut utilitzada per a cap altra convalidació.
Una matèria a de las enseñanzas profesionales de Música o Danza que no haya
sido utilizada para ninguna otra convalidación.

Història de la Música i de la Dansa / Historia de la Música y de la Danza
Imatge i So / Imagen y Sonido
Psicologia / Psicología
Segona Llengua Estrangera II / Segunda Lengua Extranjera II
Tècniques d’Expressió Graficoplàstica /Técnicas de Expresión Graficoplástica
Tecnologia Industrial II / Tecnología Industrial II
Tecnologies de la Informació i la Comunicació II / Tecnologías de la Información y la Comunicación II
Matèries del bloc d’assignatures troncals no cursades anteriorment / Materias del bloque de asignaturas
troncales no cursadas anteriormente
Història de la Filosofia / Historia de la Filosofía *
* Per a la modalitat d’Arts també es considera matèria específica d’opció Història de la Filosofia / Para la modalidad
de Artes también se considera materia específica de opción Historia de la Filosofía.

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

Vist i plau / Vº Bº
El director / La directora

Signatura / Firma: __________________________

Signatura / Firma: __________________________

Data / Fecha: _____________________________

Data / Fecha: _____________________________

CONFORMITAT
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals ,
se li informa del següent:
- Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.
- La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en els apartats 7.1.8. i 7.2.7. de l’annex d’aquesta resolució.
- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit
orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de València.
CONFORMIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ha sido adaptado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los
derechos digitales, se le informa de lo siguiente:
- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.
- La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en los apartados 7.1.8. y 7.2.7. del anexo de esta resolución.
- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.
- El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión
corresponde al delegado/a de protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con domicilio en Paseo de la Alameda, nº 16, 46010 de València.
Amb la firma de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial con las medidas de seguridad que establece la normativa vigente en materia de protección de datos.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

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

DOCUMENT (A2) / DOCUMENTO (A2)
SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS DE MATÈRIES DE 2n DE BATXILLERAT PER A L’ALUMNAT
D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA PER AL CURS 2022-2023
SOLICITUD DE CONVALIDACIONES DE MATERIAS DE 2º DE BACHILLERATO PARA EL ALUMNADO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA PARA EL CURSO 2022-2023

A

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

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

NIA

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

1. Convalidació de matèries de modalitat / Convalidación de materias de modalidad
Ensenyament professional
Enseñanza profesional

Matèria amb què es convalida
Materia 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 curs d'Història de la Música
1er y 2º curso 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 següents matèries:
Origen i Evolució del Flamenc, Història de la Dansa Espanyola, Història de la Dansa
Clàssica, Història de la Dansa Moderna i Contemporània.
Origen y Evolución de la Danza y una de entre las siguientes materias:
Origen y Evolución del Flamenco, Historia de la Danza Española, Historia de la Danza
Clásica, Historia de la Danza Moderna y Contemporánea.

Matèria / Materia

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

2. Convalidació d'una matèria específica per simultaneïtat d’estudis de Música o Dansa / Convalidación de una materia específica por simultaneidad de estudios de Música o Danza
Matèria específica / Materia específica
(indicar la matèria a convalidar / indicar la materia a convalidar)

Matèria amb què es convalida
Materia con la que se convalida

Per a l’alumnat de 2n de Batxillerat se podrà convalidar una matèria específica d’opció d’entre les matèries que es
detallen a continuació / Para el alumnado de 2.º de Bachillerato se podrá convalidar una materia específica de
opción de entre las materias que se detallan a continuación:
Anàlisi Musical II / Análisis Musical II
Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Dibuix Artístic II / Dibujo Artístico II
Fonaments d’Administració i Gestió / Fundamentos de Administración y Gestión
Una matèria dels ensenyaments professionals de Música o Dansa que no haja sigut
utilitzada per a cap altra convalidació.
Una matèria a de las enseñanzas profesionales de Música o Danza que no haya sido
utilizada para ninguna otra convalidación.

Història de la Música i de la Dansa / Historia de la Música y de la Danza
Imatge i So / Imagen y Sonido
Psicologia / Psicología
Segona Llengua Estrangera II / Segunda Lengua Extranjera II
Tècniques d’Expressió Graficoplàstica /Técnicas de Expresión Graficoplástica
Tecnologia Industrial II / Tecnología Industrial II

Matèries del bloc d’assignatures troncals no cursades anteriorment / Materias del bloque de asignaturas
troncales no cursadas anteriormente
Història de la Filosofia / Historia de la Filosofía *
* Per a la modalitat d’Arts també es considera matèria específica d’opció Història de la Filosofia / Para la
modalidad de Artes también se considera materia específica de opción Historia de la Filosofía.

C

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Certificat acadèmic / Certificado académico

Vist i plau / Vº Bº
El director / La directora

Signatura / Firma: __________________________

Signatura / Firma: __________________________

Data / Fecha: _____________________________

Data / Fecha: _____________________________

CONFORMITAT
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets
digitals, se li informa del següent:
- Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.
- La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en els apartats 7.1.8. i 7.2.7. de l’annex d’aquesta resolució.
- Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
- El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit
orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de València.
CONFORMIDAD
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ha sido adaptado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de
los derechos digitales, se le informa de lo siguiente:
- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.
- La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en los apartados 7.1.8. y 7.2.7. del anexo de esta resolución.
- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte.
- El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión
corresponde al delegado/a de protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con domicilio en Paseo de la Alameda, nº 16, 46010 de València.
Amb la firma de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial con las medidas de seguridad que establece la normativa vigente en materia de protección de datos.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

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

DIN – A4

Pare, mare o tutor/a / Padre, madre o tutor/a

SOA–DGIEO

Certificat de matrícula / Certificado de matrícula

IA –180521 - 02 – E

EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Tecnologies de la Informació i la Comunicació II / Tecnologías de la Información y la Comunicación II

