Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança • Tarragona
ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA N.S.

Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos sobre aspectes relacionats amb les convalidacions
per tal que us pugueu organitzar de la millor manera possible.
Igual que en cursos anteriors l’alumnat que realitzi estudis de dansa, música o pràctica de
l’esport pot convalidar/reconèixer algunes matèries. El resum de les matèries que es poden
convalidar és el que apareix als quadres i la sol·licitud de convalidació estarà disponible a partir
de setembre a la pàgina web de l’escola a l’apartat Serveis/Secretaria/Convalidacions.

Alumnes que cursen música i/o dansa
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Per tal de poder convalidar cal presentar durant els dos primers mesos de classe la
documentació a la qual fan referència els quadres anteriors junt amb les sol·licituds que
trobareu a la pàgina web del centre.

Alumnes amb dedicació significativa a l’esport
-

Alumnes amb dedicació significativa a l'esport inclosos en algun dels programes ARC
(esportistes d’alt rendiment català).
Els i les alumnes amb dedicació significativa a l'esport avalada pel Consell Català de
l'Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d'especial atenció a la
pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el
primer trimestre del curs, que els reconeguin la matèria d’Educació Física.
Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d'estar signada pel pare, mare o
tutors legals de l'alumne o alumna, el certificat del Consell Català de l'Esport (av. dels
Països Catalans, 12, 08950, Esplugues de Llobregat). Els i les alumnes poden obtenir
aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC)
de la federació catalana corresponent.
El reconeixement de la matèria d'Educació Física implica que no té qualificació ni
computa a l'efecte del càlcul de la mitjana, i a les actes cal indicar “convalidat”.
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-

Alumnes amb dedicació intensiva a l'esport que no s'absenten habitualment del
centre per participació en tornejos o competicions.
Els casos en què l'alumnat participa regularment en competicions que impliquen una
alta exigència personal es pot valorar la conveniència d'adoptar mesures i suports
addicionals d'atenció educativa, d'acord amb l'article 9-2c del Decret 150/2017, de 17
d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu,
a fi de promoure que avancin en l'assoliment de les competències de l'etapa de totes
les matèries, afavorir el seu desenvolupament personal i social i facilitar-los la màxima
participació en les activitats/accions educatives del seu grup de referència, sempre que
sigui possible, així com en la resta d'activitats de centre.
La Comissió d'atenció a la diversitat (CAD), o òrgan equivalent, ha d'acordar aquestes
mesures que han de quedar establertes en un Pla de suport individualitzat (PI), tal com
estableix l'article 12-2f del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. El PI, que no comporta en cap cas
el reconeixement de la matèria d'Educació Física, l'ha d'aprovar la Direcció del centre.
Per iniciar el procés d'elaboració del PI cal que els pares, mares o tutors legals presentin,
durant el primer trimestre, una sol·licitud al centre on l'alumna o alumne cursa l'ESO,
acompanyada de la documentació següent:
o El certificat acreditatiu del pla d'entrenament i competicions, emès pel club
Esportiu o pel centre de tecnificació amb el que s'entrena i competeix. Hi ha de
constar el nivell i/o categoria competitiva, el calendari i l'horari del pla
d'entrenament i competicions, el temps de desplaçaments i la previsió anual de
concentracions o d'altres circumstàncies que es considerin rellevants.
o Declaració responsable dels pares, mares o tutors legals amb els compromisos
de col·laborar en el seguiment acadèmic i comunicar al centre de secundària els
canvis que es puguin produir en els horaris de la pràctica esportiva de l'alumne
o alumna (situacions d'abandonament de l'activitat esportiva, lesions o altres
circumstàncies).

-

Alumnes que s'absenten del centre per participació en tornejos o competicions
Si l’alumne o alumna, per motius de participació en tornejos, competicions o finals
esportives, ha d'estar absent del centre educatiu durant un període superior a 15 dies i
inferior a 30 de forma continuada, es pot valorar la conveniència d'adoptar mesures i
suports addicionals d'atenció educativa, d'acord amb l'article 9.2.c del Decret 150/2017,
de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu
inclusiu, a fi de promoure que avanci en l'assoliment de les competències de l'etapa de

Arc de SantLlorenç, 2 І 43003 TarragonaІ Tel 977 23 25 19 І www.lestonnactarragona.org

Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança • Tarragona
ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA N.S.

totes les matèries, afavorir-ne el desenvolupament personal i social i facilitar-li la
màxima participació en les activitats o accions educatives del seu grup de referència,
sempre que sigui possible, així com en la resta d'activitats del centre.
La Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD), o òrgan equivalent, ha d'acordar aquestes
mesures, que han de quedar establertes en un pla de suport individualitzat (PI), tal com
estableix l'article 12.2.f del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a
l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. El PI, que no comporta en cap cas
el reconeixement de la matèria d'Educació Física, l'ha d'aprovar la Direcció del centre.
Per iniciar el procés d'elaboració del PI cal que els pares, mares o tutors legals presentin,
durant el primer trimestre, una sol·licitud al centre on l'alumna o alumne cursa l'ESO,
acompanyada de la documentació següent:
o El certificat acreditatiu de les jornades esportives emès pel club o pel centre de
tecnificació amb què s'entrena i competeix. Hi ha de constar el nivell i/o
categoria competitiva i el calendari i els horaris d'aquestes jornades.
o El certificat acreditatiu del pla d'entrenament i competicions emès pel club
Esportiu o pel centre de tecnificació amb què s'entrena i competeix. Hi ha de
constar el nivell i/o categoria competitiva, el calendari i l'horari del pla
d'entrenament i competicions, el temps de desplaçaments i la previsió anual de
concentracions o d'altres circumstàncies que es considerin rellevants.
o Declaració responsable dels pares, mares o tutors legals amb els compromisos
de col·laborar en el seguiment acadèmic durant els períodes d'absència al
centre i de comunicar al centre de secundària els canvis que es puguin produir
en els horaris de la pràctica esportiva de l'alumne o alumna (situacions
d'abandonament de l'activitat esportiva, lesions o altres circumstàncies).1

Resolució convalidacions
El director o directora del centre resol la sol·licitud, la resolució es notifica per escrit a l'interessat
o interessada. Fins que l’alumnat no tingui la resolució no pot convalidar.

Franges convalidacions
Les franges, per cursos, corresponents a les matèries que es poden convalidar són les següents:2
(pàgina següent)

1

Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació
educativa a l'ESO 06/07/2021
2 Els horaris podem variar en funció de les necessitats del col·legi i les indicacions del Departament
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ESO1A: Primer d'ESO-A
Hores
De 10:00 a
11:00
De 11:00 a
11:25
De 11:25 a
12:20
De 12:20 a
13:15
De 15:15 a
16:15

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Esbarjo

Esbarjo

OPTATIVA
Esbarjo

Esbarjo

EFI

MÚSICA

EFI

MÚSICA

Esbarjo

OPTATIVA
ESO1B: Primer d'ESO-B

Hores
De 08:00 a
09:00
De 11:00 a
11:25
De 11:25 a
12:20
De 12:20 a
13:15
De 15:15 a
16:15
De 16:15 a
17:10

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

OPTATIVA
Esbarjo

Esbarjo

MÚSICA
MÚSICA

OPTATIVA
EFI
EFI
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ESO2A: Segon d'ESO-A
Hores
De 09:00 a
10:00
De 11:00 a
11:25
De 11:25 a
12:20
De 12:20 a
13:15
De 16:15 a
17:10

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
OPTATIVA

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo
EFI
EFI

OPTATIVA

ESO2B: Segon d'ESO-B
Hores
De 11:00 a
11:25
De 11:25 a
12:20
De 12:20 a
13:15
De 15:15 a
16:15
De 16:15 a
17:10

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

OPTATIVA
EFI

OPTATIVA

EFI
ESO3A: Tercer d'ESO-A

Hores
De 08:00 a
09:00
De 09:00 a
10:00
De 11:00 a
11:25
De 11:25 a
12:20
De 12:20 a
13:15

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Esbarjo

Esbarjo

EFI
EFI
Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo

MÚSICA
OPTATIVA

OPTATIVA

MÚSICA
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ESO3B: Tercer d'ESO-B

Hores
De 08:00 a
09:00
De 09:00 a
10:00
De 11:00 a
11:25
De 11:25 a
12:20
De 12:20 a
13:15

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Esbarjo

Esbarjo

MÚSICA
MÚSICA
Esbarjo

Esbarjo

Esbarjo
EFI

OPTATIVA

EFI

OPTATIVA

ESO4A: Quart d'ESO-A

Hores

Dilluns

Dimarts

Dimecres

De 15:15 a
16:15

EFI

De 16:15 a
17:10

EFI

Dijous

Divendres

ESO4B: Quart d'ESO-B

Hores

Dilluns

Dimarts

De 15:15 a
16:15

EFI

De 16:15 a
17:10

EFI

Dimecres

Dijous

Divendres

Bon estiu!
L’Equip Directiu
Tarragona, 30 de juliol de 2021
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