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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, POLÍTICA SOCIAL I ESPORT
3424 Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions 

entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’educació 
secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria 
d’educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment 
i els ensenyaments professionals de dansa.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en el capítol VI del títol I estableix 
els ensenyaments artístics, que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació 
artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals. Entre aquests 
ensenyaments hi ha els ensenyaments professionals de música i de dansa, en el 
desenvolupament dels quals les administracions educatives estableixen uns currículums 
que suposen una considerable quantitat d’hores de presència al centre, així com uns alts 
nivells d’exigència que requereixen una intensa dedicació a l’estudi per tal d’assolir-los.

D’altra banda, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat inclouen en els seus 
currículums diverses matèries, amb objectius que, sense ser idèntics, coincideixen en part 
amb els establerts per a diferents assignatures dels ensenyaments professionals de música 
i de dansa. Tenint en compte aquestes coincidències i l’esforç que suposen aquests 
ensenyaments professionals, és necessari establir algunes convalidacions entre aquestes 
assignatures i l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Així mateix, el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt 
rendiment, a l’article 9 estableix les mesures per promoure la formació i l’educació, i facilitar 
l’accés d’aquests esportistes a les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, amb 
la consideració que els efectes de la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment sigui 
la possible exempció de la matèria d’educació física en l’educació secundària obligatòria i 
en el batxillerat, amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, per als esportistes que acreditin la 
consideració d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment. De la mateixa manera, és necessari 
considerar aquesta possible exempció per a l’alumnat que cursa ensenyaments 
professionals de dansa, ja que dedica una part important de la seva jornada a l’exercici 
físic, i ha de mantenir un estat corporal adequat per a l’activitat esmentada.

En compliment de la dita normativa, l’alumnat que acrediti tenir la condició d’esportista 
d’alt nivell o alt rendiment, o que cursi els ensenyaments professionals de música o de 
dansa es pot beneficiar, si ho considera convenient, d’exempcions o convalidacions quan 
cursi l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Tot això és coherent amb el que preveuen l’article 47 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació; l’article 20 del Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual 
es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música 
que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; l’article 20 del Reial decret 
85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels 
ensenyaments professionals de dansa que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació; la disposició addicional quarta del Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació secundària 
obligatòria; la disposició addicional setena del Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims, i 
l’article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt 
rendiment.

En virtut de la competència estatal que reconeix la Constitució Espanyola per a 
l’ordenació general del sistema educatiu i per a la regulació de les condicions d’obtenció, 
expedició i homologació dels títols acadèmics i professionals, és procedent regular, com a 
complement al que estableixen els reials decrets esmentats en el paràgraf anterior, les 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 51  Dissabte 28 de febrer de 2009  Secc. I. Pàg. 2

condicions per autoritzar convalidacions entre determinades matèries d’educació 
secundària obligatòria i de batxillerat i diverses assignatures dels ensenyaments 
professionals de música i de dansa, així com les possibles exempcions de la matèria 
d’educació física d’educació secundària obligatòria i de batxillerat per als esportistes d’alt 
nivell o alt rendiment i per als estudiants dels ensenyaments professionals de dansa.

El que disposa el present Reial decret s’ha de completar amb un conjunt de mesures 
complementàries de coordinació respecte a l’organització de grups i d’horaris, en els 
centres d’educació secundària que les administracions educatives determinin, en els quals 
té prioritat per ser-hi admès l’alumnat que cursi simultàniament ensenyaments professionals 
de música, de dansa o que segueixi programes esportius d’alt rendiment i ensenyaments 
d’educació secundària obligatòria o batxillerat, d’acord amb el que preveu el punt 3 de 
l’article 85 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

En l’elaboració del present Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
a través de la Conferència d’Educació, i han informat el Ministeri d’Administracions 
Públiques i el Consell Escolar de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació, Política Social i Esport, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 de febrer de 2009,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

1. El present Reial decret estableix les convalidacions oportunes entre determinades 
matèries d’educació secundària obligatòria i de batxillerat i diverses assignatures dels 
ensenyaments professionals de música i de dansa. Així mateix estableix les possibles 
exempcions de la matèria d’educació física d’educació secundària obligatòria i de batxillerat 
per als esportistes d’alt nivell o alt rendiment i per als estudiants dels ensenyaments 
professionals de dansa.

2. El que estableix el present Reial decret és aplicable per a l’alumnat dels centres 
públics o privats que compleixi alguna de les dues condicions següents:

a) Que cursi o hagi cursat del tot o en part els ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria o de batxillerat, i cursi o hagi cursat els ensenyaments professionals de música 
o de dansa.

b) Que cursi els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat, i 
acrediti la seva condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o d’alumne d’ensenyaments 
professionals de dansa.

Article 2. Convalidació de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria amb 
determinades assignatures dels ensenyaments professionals de música o de dansa.

S’estableixen les convalidacions de la matèria de música de l’educació secundària 
obligatòria amb les assignatures dels ensenyaments professionals de música o de dansa 
que s’especifiquen a l’annex I.

Article 3. Convalidacions entre diverses matèries del batxillerat i determinades 
assignatures dels ensenyaments professionals de música o de dansa.

1. S’estableixen les convalidacions de diverses matèries del batxillerat amb les 
assignatures dels ensenyaments professionals de música que s’especifiquen a l’annex II.

2. S’estableixen les convalidacions de diverses matèries del batxillerat amb diferents 
assignatures dels ensenyaments professionals de dansa que s’especifiquen a l’annex III.

3. S’estableixen les convalidacions de diverses assignatures dels ensenyaments 
professionals de música amb les matèries del batxillerat que s’especifiquen a l’annex IV.
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4. S’estableixen les convalidacions de diverses assignatures dels ensenyaments 
professionals de dansa amb les matèries del batxillerat que s’especifiquen a l’annex V.

5. Les assignatures dels ensenyaments professionals de música i de dansa 
corresponen tant a les que estableixen els reials decrets d’aspectes bàsics d’aquests 
ensenyaments com a les assignatures que les administracions educatives puguin establir 
en els seus respectius currículums. Les administracions educatives han de regular, en 
l’àmbit de la seva competència, les concrecions de les convalidacions de caràcter general 
que estableixen els annexos II, III, IV i V. El criteri que ha de regir per a l’establiment 
d’aquestes convalidacions entre les matèries de batxillerat i les assignatures de contingut 
anàleg dels ensenyaments professionals és l’existència d’una coincidència en objectius i 
continguts no inferior al 75% en el còmput total del curs considerat i els cursos previs.

6. Les matèries i assignatures objecte de convalidació no s’han de tenir en compte 
en el càlcul de la nota mitjana.

Article 4. Exempció de la matèria d’educació física de l’educació secundària obligatòria i 
del batxillerat.

1. Poden sol·licitar l’exempció de la matèria d’educació física de l’educació secundària 
obligatòria i del batxillerat els qui cursin aquests estudis i simultàniament acreditin tenir la 
condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment o realitzar estudis dels ensenyaments 
professionals de dansa.

2. L’alumnat exempt de la matèria d’educació física no ha de ser avaluat d’aquesta 
matèria.

3. La matèria d’educació física no ha de ser computada per al càlcul de la nota mitjana 
del batxillerat en el cas de l’alumnat al qual se li hagi reconegut l’exempció en aquesta 
matèria.

Article 5. Procediment de les convalidacions o exempcions.

1. Les administracions educatives han d’establir els procediments de convalidació i 
exempció, que s’han d’iniciar en cas que l’alumnat o els seus pares o tutors legals, si és 
menor d’edat, ho sol·licitin.

2. Per justificar les convalidacions s’ha de presentar un certificat acadèmic que 
acrediti la superació de les matèries o assignatures necessàries. L’alumnat que cursi 
simultàniament els cursos corresponents per a la convalidació pot presentar el certificat 
acadèmic que acrediti la superació de les matèries o assignatures, fins a la data en què es 
porti a terme l’avaluació final extraordinària, si n’hi ha; en un altre cas la matèria o 
assignatura ha de figurar com a pendent.

3. Per justificar l’exempció s’ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, el document 
que acrediti que està matriculat en un centre on cursa estudis dels ensenyaments professionals 
de dansa o que té la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment. Per a l’anotació 
definitiva de l’exempció en tots els documents d’avaluació, s’ha de presentar un certificat 
d’haver mantingut la matrícula o la condició fins a la data de l’avaluació final ordinària.

4. En els documents d’avaluació corresponents a cada ensenyament s’ha de fer 
servir el terme «convalidada», o el corresponent de la llengua cooficial si n’hi ha, i el codi 
«CV» en tots els casos, en la casella referida a la qualificació de les matèries o assignatures 
objecte de convalidació.

5. En els documents d’avaluació corresponents a l’educació secundària obligatòria i 
al batxillerat s’ha de fer servir el terme «exempt/a», o el corresponent de la llengua cooficial 
si n’hi ha, i el codi «EX» en tots els casos, en la casella referida a la qualificació de la 
matèria d’educació física quan es concedeixi l’exempció.

Disposició addicional primera. Convalidació única.

Cada matèria o assignatura només pot fer-se servir per a una única convalidació de les 
que estableix aquest Reial decret o de les que es puguin establir per part de les 
administracions educatives.
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Disposició addicional segona. Altres convalidacions.

En virtut del que disposa l’article 20.4 del Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, 
pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de 
música que regulen la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i l’article 20.4 del 
Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum 
dels ensenyaments professionals de dansa que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, les administracions educatives poden establir convalidacions quan 
afectin les matèries optatives d’educació secundària obligatòria i de batxillerat, tenint en 
compte les convalidacions que estableix aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogada l’Ordre de 2 de gener de 2001, per la qual s’estableixen 
convalidacions entre els ensenyaments de règim especial de música i de dansa i 
determinades àrees d’educació secundària obligatòria.

2. Queden derogades les altres disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin 
al que estableix el present Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució 
Espanyola.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el ministre d’Educació, Política Social i Esport, en l’àmbit de les seves 
competències, per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per desplegar el 
present Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 27 de febrer de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, 
Política Social i Esport,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO
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ANNEX I

Convalidació de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria amb 
determinades assignatures dels ensenyaments professionals de música i de dansa

Matèria i curs d’ESO Ensenyaments 
professionals Assignatura amb la qual es convalida

Música de 1r a 3r Música. 1r curs de l’assignatura d’instrument principal o veu.
Música de 4t Música. 2n curs de l’assignatura d’instrument principal o veu.
Música de 1r a 3r Dansa. 1r curs de música.
Música de 4t Dansa. 2n curs de música.

ANNEX II

Convalidació de diverses matèries de batxillerat amb determinades assignatures 
dels ensenyaments professionals de música

Matèria de batxillerat
que es convalida Assignatura amb la qual es convalida

Anàlisi musical I. 2n curs d’harmonia.
Anàlisi musical II. 1r curs d’anàlisi o 1r curs de fonaments de composició o 1r 

curs d’una assignatura de contingut anàleg.
Anatomia aplicada. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
Arts escèniques. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
Cultura audiovisual. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
Història de la música i de la dansa. 1r i 2n cursos d’història de la música o d’una assignatura de 

contingut anàleg.
Història de l’art. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
Llenguatge i pràctica musical. 3r curs d’instrument principal o veu.
Literatura universal. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.

ANNEX III

Convalidació de diverses matèries de batxillerat amb determinades assignatures 
dels ensenyaments professionals de dansa

Matèria de batxillerat
que es convalida Assignatura amb la qual es convalida

Anatomia aplicada. 1r i 2n cursos d’anatomia aplicada a la dansa o d’una assignatura 
de contingut anàleg.

Arts escèniques. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
Cultura audiovisual. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
Història de la música i de la dansa. 1r i 2n cursos d’història de la dansa o d’una assignatura de 

contingut anàleg.
Història de l’art. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
Llenguatge i pràctica musical. 3r curs de música.
Literatura universal. 1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg.
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ANNEX IV

Convalidació de diverses assignatures dels ensenyaments professionals de música 
amb determinades matèries de batxillerat

Assignatura dels ensenyaments professionals de música
que es convalida

Matèria de batxillerat
amb la qual es convalida

1r curs d’anàlisi o 1r curs de fonaments de composició o 1r 
curs d’una assignatura de contingut anàleg.

Anàlisi musical II.

1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Anatomia aplicada.
1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Arts escèniques.
1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Cultura audiovisual.
1r i 2n cursos d’història de la música o una assignatura de 

contingut anàleg.
Història de la música i de la dansa.

1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Història de l’art.
1r curs de llenguatge musical. Llenguatge i pràctica musical.
1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Literatura universal.

ANNEX V

Convalidació de diverses assignatures dels ensenyaments professionals de dansa 
amb determinades matèries de batxillerat

Assignatura dels ensenyaments professionals de dansa
que es convalida

Matèria de batxillerat
amb la qual es convalida

1r i 2n cursos d’anatomia aplicada a la dansa o d’una 
assignatura de contingut anàleg.

Anatomia aplicada.

1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Arts escèniques.
1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Cultura audiovisual.
1r i 2n cursos d’història de la dansa o d’una assignatura de 

contingut anàleg.
Història de la música i de la dansa.

1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Història de l’art.
1r, 2n i 3r cursos de música. Llenguatge i pràctica musical.
1r i 2n cursos d’una assignatura de contingut anàleg. Literatura universal.
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