
 

BASES DEL PROCEDIMENT D’AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA 

 
D’acord amb el que estableix l’article 48.2 de la LOE els alumnes/les alumnes             

podran, amb caràcter excepcional i amb l’orientació prèvia del professorat,          
matricular-se en més d’un curs quan així ho permeti la seva capacitat            
d’aprenentatge.  

El procés d'ampliació de matrícula és una mesura especial d'atenció a           
l'alumnat talentós que presenti unes condicions de rendiment i preparació molt           
superiors a l'exigència del curs en què està matriculat. En aquest sentit, el procés              
d'ampliació de matrícula pretén garantir que l’alumnat es trobi cursant el curs            
adequat a les seves capacitats. L'ampliació de matrícula no serà possible a més             
d'un curs.  

 

Procediment ordinari 
Per poder accedir a aquest procés, l’alumnat ha de complir els següents            

requisits de notes en la convocatòria de juny, segons els ensenyaments que estigui             
cursant: 

● L’alumnat d'ensenyaments elementals i professionals de música ha d'obtenir         
una qualificació igual o superior a 9 en l'especialitat que cursa, a més d'una              
nota mínima de 7 a la resta d'assignatures 

● L’alumnat d'ensenyaments elementals de dansa ha d'obtenir una qualificació         
igual o superior a 9 en les assignatures de Dansa clàssica i Dansa espanyola              
a més d'una nota mínima de 7 a la resta d'assignatures.  

L’alumnat que compleixi els requisits tindrà la possibilitat de superar un curs            
sense necessitat d'haver-lo de cursar presencialment sempre que aprovi l'examen a           
què se li convoqui per a certificar que té els coneixements exigits. El tutor és el                
responsable d'iniciar els tràmits d'ampliació de matrícula amb la resta de professors            
de l’alumne, si l’equip docent considera realment que l’alumne té unes condicions de             
rendiment i preparació molt superiors a les exigides en el conjunt de les             



assignatures. Aquests tràmits s’han d’iniciar el més de juny després d’acabada la            
convocatòria ordinària de juny. L’alumnat que s'hagi inscrit a les proves d'ampliació            
de matrícula haurà de matricular-se del curs al qual promociona automàticament per            
haver superat la convocatòria.  

Les proves d'ampliació de matrícula de música consistiran en una sèrie           
d'exàmens de cada una de les assignatures per certificar el nivell de coneixements             
de l’alumnat. Per superar la prova l’alumnat haurà d'obtenir una nota mínima de 5 a               
cadascuna de les assignatures de les quals s'ha examinat. El fet de no aprovar              
alguna assignatura comporta la denegació de l'ampliació de matrícula. En el cas de             
superar les proves, les notes obtingudes s'incorporaran com qualificacions finals del           
curs del qual s'està examinant i es permetrà la matriculació al curs següent.             
L’alumnat que superi les proves d'ampliació s’haurà de matricular del curs a què             
hagi ampliat en el termini establert per a la matrícula de l’alumnat oficial en el mes                
de setembre de manera que s'incorporaran a les classes del curs corresponent des             
de l'inici del trimestre.  

 

Procediment Extraordinari 

Els casos excepcionals d’alumnat amb unes capacitats molt superiors al curs           
que es trobin cursant, i que pel seu òptim desenvolupament sigui aconsellable            
l’ampliació de matrícula abans d’acabar el primer trimestre del curs, es resoldran            
seguint el procediment que es descriu a continuació.  

El tutor, d’acord amb la resta de professors que imparteixen docència a            
l’alumne, elevarà una proposta motivada a la direcció del centre. Aquesta proposta            
contendrà una explicació de totes les circumstàncies que aconsellen adoptar          
aquesta mesura i anirà signada pel tutor i la totalitat de la resta de professorat de                
l’alumne, mostrant la seva conformitat. Una vegada presentada la proposta, l’alumne           
haurà de superar unes proves de les assignatures del curs que està cursant per a               
certificar que ha assolit els coneixements exigits a aquest curs. Per a poder fer              
efectiva l’ampliació, haurà d’obtenir una qualificació mínima de 5 de les proves de             
totes les assignatures. La direcció del centre trametrà l’expedient al Departament           
d’Inspecció Educativa.  

L’expedient ha d’incloure:  

● La proposta motivada de l’equip docent. 
● L’informe de la direcció sobre l’ampliació proposada. 
● La conformitat amb la proposta d’ampliació de la persona interessada, o, en            

cas d’alumnat menor d’edat dels pares, mares o tutors legals.  



El Departament d’Inspecció Educativa ha d’analitzar l’expedient i n’ha         
d’emetre un informe motivat, en el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la                
recepció de l’expedient. En cas d’informe favorable del Departament d’Inspecció          
Educativa, es farà efectiva l’ampliació de matrícula. Les qualificacions obtingudes          
s'incorporaran com qualificacions finals de les assignatures del curs que està           
cursant i es permetrà la matriculació al curs següent.  


