
SOLICITUDE DE VALIDACIÓN ENTRE AS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE MÚSICA E DANZA E AS
MATERIAS DE ESO E BACHARELATO

Orde de 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de
danza e as ensinanzas de réxime xeral. (DOG do 15/07/2010).

RESOLUCIÓN de 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das
ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23.

Nome da nai, pai ou titor legal (se o alumno/a é menor de idade) DNI

Nome do alumno/a Curso no IES

Conservatorio no que está matriculado no curso actual: Curso no Conservatorio

Materia na que solicita a validación (debe marcarse tamén cun X no cadro que corresponda):

Materia das E.P. de Música ou Danza superadas Materia a validar

❑
1º curso de instrumento ou voz ou
1º curso de música das E.P. de Danza Materia de Música de 2º ou de 3º de ESO

❑
2º curso de instrumento ou voz ou
2º curso de música das E.P. de Danza Materia de Música de 4º de ESO

❑
Ter superada a proba de acceso a calquera dos cursos das E.P. de Música 
(ou Danza) e ter formalizada a matrícula no curso ao que acceda. Unha materia optativa dun curso da ESO

❑
Linguaxe musical dun curso das E.P. de Música ou 
a materia de danza galega das E.P. de Danza Materia optativa de 3º ou de 4º de ESO

❑
1º curso das materias de orquestra, banda ou coro ou
1º curso da materia de acondicionamento físico das E.P. de Danza Materia optativa de 1º de Bacharelato

❑
2º curso das materias de orquestra, banda ou coro ou
2º curso da materia de acondicionamento físico das E.P. de Danza Materia optativa de 2º de Bacharelato

❑

2º curso de harmonía das E.P. de Música 
1º curso de análise das E.P. de Música
1º e 2º curso de historia da música das E.P. de Música 
3º curso de instrumento ou voz das E.P. de Música
1º e 2º de anatomía aplicada á danza das E.P. de Danza 
1º e 2º de historia da danza das E.P. de Danza
3º curso da materia de música das E.P. de Danza

Análise musical I do Bacharelato
Análise musical II do Bacharelato
Historia da música e da danza do Bach.
Linguaxe e práctica musical do Bach.
Anatomía aplicada do Bacharelato
Historia da música e da danza do Bach. 
Linguaxe e práctica musical do Bach.

IMPORTANTE:
• Esta solicitude deberá ir acompañada da certificación académica que acredite a superación das materias

necesarias para a validación das materias de ESO ou BACHARELATO.
• Cada materia só poderá ser usada unha única vez para as validacións establecidas nesta orde.
• As materias obxecto de validación NON serán tidas en conta no cálculo da nota media.

Tui, a ________  de _____________________ de 20___.

Sinatura: ______________________

SR./SRA. DIRECTOR/A DO IES SAN PAIO

DE GALICIA
XUNTA INSTITUTO EDUCACIÓN

SECUNDARIA
SAN PAIO


