GUIA INFORMATIVA PEI
El Programa d’Estudis Integrat, PEI, és un programa dirigit a l’alumnat
que cursa simultàniament els Ensenyaments Professionals de Música o
Dansa i l’Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat.

Què és el PEI

Qui pot ser alumne
PEI?
Com i Quan es pot
sol·licitar?




El PEI permet l’adequació de l’horari lectiu mitjançant una sèrie de
mesures organitzatives entre el Conservatori Professional i l’IES que
afavoreixen jornades escolars contínues en les quals es coordinen els
horaris d’ambdós ensenyaments.

El requisit imprescindible és cursar simultàniament els ensenyaments professionals de música o
dansa y l’ESO o el Batxillerat en el curs que es vulgui matricular al PEI.
Obtenir plaça al PEI en el procés d’escolarització del curs que es vulgui matricular.

Si es sol·licita per primera vegada

a) Si ja és alumne del Conservatori PEI: sol·licitud de participació al PEI i sol·licitud de plaça a l’IES
PEI en el procés ordinari d’admissió.
b) Si encara no és alumne del Conservatori PEI: sol·licitud d’admissió al conservatori PEI en el procés
d’admissió i matriculació, i sol·licitud de participació al PEI
Informació més detallada als centres PEI
Continuïtat al PEI
Si no es manifesta el contrari, tot l’alumnat que ja forma part del PEI continua dins el programa

Finalitats del PEI

Racionalitzar l’horari escolar de l’alumnat que cursa Ensenyaments
Professionals i ESO o Batxillerat
Optimitzar l’ús del temps lectiu i no lectiu
Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat.

Horaris PEI
L’horari general a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana. Les classes d’assignatures col·lectives
al Conservatori comencen a les 13.30.

1. PEI Música

A 2n d’ESO, un dia a la setmana, acaben a l’IES a les 15h, i 4t d’ESO, un dia a la setmana, acaben a les
14h. Aquest dia, que tenen més hores a l’IES, està coordinat amb l’horari del Conservatori i no tenen
classes col·lectives.

2. PEI Dansa

Si cursen 1r o 2n de Professional de Dansa, l’horari a l’IES és de 8.00 a 13.05 cada dia de la setmana. Les
classes al conservatori comencen a les 14.00.
A partir de 3r de Professional de Dansa, les classes a l’IES estan dividides en dos intervals: de 8.00 a
10.45 i de 16.30 a 18.30 o 19.30 (segons el dia i nivell a l’IES). Les classes al Conservatori van des de les
11.15 fins a les 15.30.

Avantatges
Horàries



Els horaris són compactes. Els alumnes són acompanyats de l’IES al Conservatori i viceversa per un
professor.



Al Conservatori tenen un horari especial de les assignatures amb classes col·lectives i tenen prioritat a
l’hora d’elegir les hores individuals.



La coordinació dels dos centres permet que aquests alumnes puguin cursar els dos estudis amb uns
horaris optimitzats i gaudir de més temps lliure.

Organització PEI a l'ESO
Ensenyaments
Professionals de Música
CURS
ESO

CURS
CONSERVATORI

CONVALIDACIONS
ASSIGNATURES

1r

1r - 2n - 3r

MÚSICA I

HORES
INTEGRADES

HORARIS
IES: 8:00 - 13:05

3 Mús. I
2 Lliure disp. CONSERVATORI:
a partir de les 13:30

Ensenyaments
Professionals de Dansa
CONVALIDACIONS

2n

3r

1r - 2n - 3r

1r - 2n - 3r

MÚSICA II

2 Mús. II
2 Lliure disp.
1 Tutoria
individual

2n - 3r - 4t

Assignatura Específica
de
MÚSICA

3 Mús.
1 Tutoria
individual

CONSERVATORI:
a partir de les 13:30

3 Mús. I
2 Ed. física
2 Lliure disp.

EDUCACIÓ FÍSICA
(Exempció)

2 Ed. Física
2 Lliure disp.
1 Tutoria
individual

MÚSICA II
EDUCACIÓ FÍSICA
(Exempció)

IES: 8:00 - 10:45
2 Mús. II
16:30 - 18:30
2 Ed. Física
2 Lliure disp. CONSERVATORI:
1 Tutoria ind. 11:15 - 15:30

IES: 8:00 - 13:05
CONSERVATORI:
a partir de les 13:30
IES: 8:00 - 13:05

4t

CONSERVATORI:
a partir de les 13:30

HORARIS
IES: 8:00 - 13:05

MÚSICA I
EDUCACIÓ FÍSICA
(Exempció)

IES: 8:00 - 13:05
2 Lliure disp.
1 Tutoria
individual

HORES
INTEGRADES

Assignatura Específica
de MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
(Exempció)

3 Mús.
2 Ed. Física
1 Tutoria
individual

CONSERVATORI:
a partir de les 14:00
IES: 8:00 - 13:05
CONSERVATORI:
a partir de les 14:00

IES: 8:00 - 10:45
16:30 - 18:30
CONSERVATORI:
11:15 - 15:30

Organització

El Batxillerat es cursa en una modalitat: Ciències, Humanitats i ciències socials o Arts

Batxillerat PEI

Hi ha dues opcions: estudiar el Batxillerat Complet o el Batxillerat Reduït

1r BATXILLERAT en CIÈNCIES, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS o ARTS
1. Assignatures Troncals i de
Lliure configuració
autonòmica





2. Assignatures Específiques

a) Educació física.
b) Dues matèries específiques

Filosofia, Llengua castellana i literatura I, Llengua catalana i literatura I, Primera llengua estrangera I
Una assignatura obligatòria de modalitat
Dues matèries d’opció segons la modalitat
PEI MÚSICA
Es poden convalidar les matèries:
- Llenguatge i pràctica musicals
- Anàlisi musical I
Tenen Tutoria Individual

PEI DANSA
Es poden convalidar les matèries:
- Llenguatge i pràctica musicals
- Anatomia Aplicada
Tenen Tutoria Individual
Exempció d’Educació Física

1r BATXILLERAT REDUÏT en CIÈNCIES, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS o ARTS
Assignatures
Troncals i de Lliure
configuració
autonòmica




Filosofia, Llengua castellana i literatura I, Llengua catalana i literatura I, Primera llengua estrangera I
Una assignatura obligatòria de modalitat

REQUISIT: per a poder optar a cursar el Batxillerat Reduït els alumnes han de cursar simultàniament 5è ó 6è
d’ensenyaments professionals de música o dansa

2n BATXILLERAT en CIÈNCIES, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS o ARTS
1. Assignatures Troncals i de
Lliure configuració
autonòmica
2. Assignatures Específiques

Història d’Espanya, Llengua castellana i literatura I, Llengua catalana i literatura I, Primera llengua estrangera I
Una assignatura obligatòria de modalitat
Dues matèries d’opció segons la modalitat
PEI DANSA
PEI MÚSICA
Si cursen 5è o 6è d’ensenyaments professionals:
Si cursen 5è o 6è d’ensenyaments professionals:
Dues matèries de lliure elecció d’entre les assignatures
Dues matèries de lliure elecció d’entre les assignatures específiques. Es pot convalidar 1 assignatura per:
específiques. Es poden convalidar:
- Història de la música i la dansa
- Història de la música i la dansa
Si cursen 4t d’ensenyaments professionals:
- Anàlisi musical II
Filosofia i una assignatura específica. Poen convalidar
Si cursen 4t d’ensenyaments professionals:
l’assignatura específica per:
Filosofia i una assignatura específica.
- Història de la música i la dansa

2n BATXILLERAT REDUÏT en CIÈNCIES, HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS o ARTS
Assignatures Troncals i de
Lliure configuració
autonòmica

Història d’Espanya, Llengua castellana i literatura I, Llengua catalana i literatura I, Primera llengua estrangera I
Una assignatura obligatòria de modalitat
REQUISIT: per a poder optar a cursar el Batxillerat Reduït els alumnes han de cursar simultàniament 6è
d’ensenyaments professionals de música o dansa

Convalidacions i exempcions de matèries d’ESO i
batxillerat amb els estudis professionals de
música i dansa
Per poder fer efectives aquestes convalidacions, l’alumne ha d’estar matriculat o haver cursat els estudis a un d’aquests
centres:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Conservatori professional de música i dansa de Mallorca.
Conservatori professional de música de Menorca.
Conservatori professional de música i dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí.
Conservatori municipal Felanitx.
Conservatori Municipal d'Inca
Conservatori Municipal de Manacor
Centre autoritzat ensenyaments elementals, professionals de dansa, Fca. Tomás.
Àgora portals (centre integrat de música).

ESO

Matèria/estudis centre escolar

1r, 2n i 3r

Convalidació música I / música II

4t

Convalidació música

2n curs inst rument o veu (música) (2n con servatori)
2n curs música (dansa) (2n conservatori)

1r, 2n 3r i 4t

Exempció educació física

Han d’estar matriculats durant tot el curs escolar a
qualsevol nivell dels estudis professionals de dansa.

Observacions

Tant en el cas de convalidació com d’exempció, la matèria no tendrà nota i no computarà
per a la mitjana d’ESO.

Batxillerat

Matèria/estudis centre escolar

Matèria estudis professionals con servatori

Comunes segons modalitat

Els alumnes de 1r de batxillerat matriculats de 5è de
conservatori professional.

Batxillerat
reduït

Observacions

1r batxillerat
convalidació

2n batxillerat
convalidació

Observacions

Matèria estudis professionals con servatori
1r curs instrument o v eu (música) (1r conservatori)
1r curs música (dansa) (1r c onservatori)

5 matèries de 1r de batxillerat
+
Els alumnes de 2n de batxillerat mat riculats de 6è de
5 matèries de 2n de batxillerat
conservatori professional.
No s’obté el títol de batxiller fin s que no s’obtingui el títol del conservatori.
La nota mitjana de batxillerat serà, la mitjana de les 10 matèries de batxillerat i le s
matèries de 5è i 6è del con servatori.
Llenguatge i pràctica
musical

3r curs d’inst rument principal o veu (música) (3r con servatori)
3r curs de música (dansa) (3r conservatori)

Anàlisi musical I

2n curs harmonia (música) (4t con servatori)

Anatomia aplicada

1r i 2n curs d’anatomia aplicada a la dansa (dansa)
(5è i 6è con servatori)

Història de la música
i de la dansa
Anàlisi musical II

1r i 2n cursos d’història de la música (música) (4t i 5è con servatori)
1r i 2n curs d’història de la dansa (dansa) (3r i 4t c onservatori)
1r curs d’anàlisi (música) (5è conservatori)
1r curs de fonaments de composició (música) (5è con servatori)

Els alumnes que cursen simultàniament segon curs de batxillerat i cinquè o sisè dels ensenyaments
professionals de música o dansa no han de cursar obligatòriament història de la filosofia.
(disposició addicional segona del Decret 36/2018 de 9 de novembre)

C. del Ter, 16, 4t
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 77 83
ordenacio@dgplacen.caib.es

