Instruccions sobre convalidacions, exempcions i compatibilitat d’estudis als
ensenyaments no universitaris de les Illes Balears
1. Convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i
l’educació secundària obligatòria (ESO) i el batxillerat i exempció de la matèria
d’educació física d’ESO i de batxillerat.
Aquestes convalidacions i exempcions s’han de sol·licitar cada curs acadèmic i es
regulen en el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer.
Per poder fer efectives aquestes convalidacions i/o exempcions, l’alumne dels
ensenyaments professionals de música i/o dansa ha d’estar matriculat o haver cursat
aquests estudis a un dels següents centres:
a) Conservatori professional de música i dansa de Mallorca.
b) Conservatori professional de música de Menorca.
c) Conservatori professional de música i dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí.
d) Conservatori municipal Felanitx.
e) Conservatori Municipal d'Inca
f) Conservatori Municipal de Manacor
g) Centre autoritzat ensenyaments elementals, professionals de dansa, Fca. Tomás.
h) Àgora portals (centre integrat de música).
Per tenir la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment, l’alumne ha de figurar
a la llista publicada amb aquesta finalitat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
2. Exempció de l’avaluació de llengua catalana
L’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes es regula al capítol III
de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es
fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de
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les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les
equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen
les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura en
ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la
Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana.
(BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018)
3. Alumnes de batxillerat d’arts
L’alumne que, havent començat la modalitat d’arts en un centre autoritzat, tingui
qualque matèria de primer o segon pendent, pot sol·licitar el trasllat del seu
expedient a un altre centre per finalitzar els seus estudis, sempre que aquest centre
imparteixi les matèries que l’alumne té pendents. Aquest centre, quan sigui el
moment, ha de proposar l’alumne per al títol de batxiller en la modalitat d’arts,
malgrat que no estigui autoritzat per impartir-la.
4. Alumnes de batxillerat de règim ordinari que poden cursar matèries en règim a
distància
Quan un alumne de règim ordinari no pugui cursar una o més matèries troncals
d’opció o específiques per raons organitzatives del centre o per manca d’alumnes, ho
ha de fer en règim a distància a l’IEDIB. La informació sobre el procés de matrícula i
l’avaluació dels alumnes es troba a la Resolució del director general de Planificació,
Ordenació i Centres de 10 de juliol de 2018 per la qual s'aproven les Instruccions que
regulen l’organització, el funcionament i l’avaluació de les matèries del batxillerat a
distància cursades pels alumnes matriculats al batxillerat ordinari a les Illes Balears
(Programa Xarxa).
5. Incorporació d’alumnes procedents de sistemes educatius estrangers
La incorporació acadèmica ve regulada per les Instruccions de la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.
6. Formació professional
Les convalidacions i exempcions aplicables als ensenyaments de formació
professional es regulen en:
- El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol i a cadascun dels reials decrets que
regulen el títol de formació professional corresponent.
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L’Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre.
El Decret 91/2012, de 23 de novembre.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 15 de juny de 2010.
L’Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre.
No s’han de donar exempcions del mòdul formació en centres de treball fins que
els alumnes tinguin l’avaluació positiva de la resta de mòduls professionals del
cicle formatiu.

7. Educació per a persones adultes
Les equivalències acadèmiques entre els diferents sistemes educatius i
l’ensenyament de persones adultes es contemplen a l’annex 1 de l’Ordre del
conseller d’Educació i Cultura de 5 de maig de 2011.
En el cas que es presentin matèries superades amb adaptacions curriculars
significatives (ACI), no es podran convalidar les esmentades matèries amb els
corresponents àmbits de l’ESPA, havent de realitzar aquests alumnes una prova VIA
per situar-los al nivell més adient.
En cas de casos no contemplats en aquestes taules, podeu posar-vos en contacte
amb Educació de Persones Adultes.
8. Règim especial
Les convalidacions i exempcions aplicables als ensenyaments de professionals d’arts
plàstiques i disseny es regulen en el capítol VIII del Reial decret 596/2007, de 4 de
maig.
Les convalidacions i exempcions aplicables als cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny es regulen en l’Ordre ECI/3058/2004, de 10 de setembre.
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