Instruccions de la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives sobre els ensenyaments de batxillerat en règim a distància per al curs
2008-2009
Els referents normatius d’aquestes Instruccions són l’Ordre del conseller d’Educació
i Cultura de 12 de desembre de 2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments de
batxillerat en règim a distància en centres educatius públics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel
qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.
Posteriorment a la publicació de la mencionada Ordre ha entrat en vigor el Reial
Decret 1467/2007. Al no disposar encara del Decret que regula l’estructura del
batxillerat en la nostra Comunitat Autònoma es fa necessari procedir a
l’organització del proper curs i alhora adequar alguns continguts de l’Ordre
mencionada.
Per tot això i en virtut del Decret 1876/1997, de 12 de desembre, pel qual es
traspassen les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dict les següents
INSTRUCCIONS
1. Àmbit d’aplicació
Aquestes instruccions són d’aplicació durant el curs 2008-09 en tots els centres
docents públics situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els
ensenyaments de batxillerat en règim a distància.
2. Accés de l’alumnat
2.1 L’alumnat que vulgui accedir a aquests ensenyaments haurà de reunir les
condicions acadèmiques assenyalades a l’article 2 de l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 12 de desembre de 2005 i complir els requisits establerts a
l’article 67.1 la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), que
assenyala que a més de les persones adultes, excepcionalment, poden cursar aquests
ensenyaments els més grans de setze anys que ho sol·licitin i que tinguin un
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contracte laboral que no els permeti acudir als centres educatius en règim ordinari o
siguin esportistes d’alt rendiment. Es poden incorporar a l’educació de persones
adultes els qui compleixin divuit anys l’any en què comenci el curs.
2.2 L’alumnat que accedeix excepcionalment a aquests ensenyaments haurà
d’acreditar documentalment la seva incorporació a un lloc de treball o la seva
condició d’esportista d’alt rendiment segons model de l’annex 1.
3. Matrícula
3.1 Pel que fa referència a la matrícula es tendrà present l’establert a l’article 5 de
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 12 de desembre de 2005.
3.2. La matriculació de l’alumnat es realitzarà del 15 de setembre al 3 d’octubre de
2008 ambdós dies inclosos, als IES autoritzats. Queda a criteri de la direcció de l’IES
autoritzar la matrícula fora d’aquests terminis sempre que l’alumne compleixi divuit
anys l’any que comenci el curs acadèmic.
3.3 En formalitzar la matrícula, l’alumnat ho farà explícitament en una modalitat .
L’alumnat es podrà matricular del nombre de matèries que desitgi segons les seves
possibilitats i disponibilitat de temps. En tot cas, rebrà l’orientació acadèmica
adient abans de formalitzar la matrícula.
3.4 Els impresos de sol·licitud de matrícula es recolliran i es lliuraran, un cop
emplenats, a I'IES on se sol·liciti la matrícula. En el procés de matriculació de
l'alumnat es tindrà cura que els impresos estiguin degudament complimentats en
tots els aspectes. La documentació que cal aportar, segons els casos, juntament
amb la sol·licitud queda explicitada a I'annex 3.
3.5 L'alumnat matriculat en aquests ensenyaments serà considerat, a tots els
efectes, alumnat oficial, per la qual cosa tindrà dret a l'accés als serveis i
instal·lacions dels centres on estigui matriculat.
3.6 D’acord amb l’apartat 9.8 de les Instruccions de la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre el desenvolupament del
batxillerat a les Illes Balears per al curs 2008-09 els centres que imparteixen
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batxillerat a distància matricularan alumnes que cursin ensenyaments en règim diürn
o nocturn en els termes establerts en el mencionat apartat. Aquesta matrícula
només es podrà efectuar entre el 15 de setembre i l’1 d’octubre; l’alumnat
d’incorporació tardana al règim de diürn ho podrà fer en altres dates prèvia
certificació d’aquesta circumstància per part del centre de procedència.
3.7 L’alumnat que finalitzi els ensenyaments professionals de música o dansa i
superi les matèries comunes del batxillerat, obtendrà el títol de Batxiller a proposta
del centre on hagi cursat les matèries comunes del batxillerat. L’alumne que desitgi
cursar només les matèries comunes haurà de tenir el títol de graduat en educació
secundària obligatòria i presentar en el moment de la matrícula un certificat que
acrediti estar matriculat en un centre oficial cursant estudis dels ensenyaments
professionals de música o dansa o bé un certificat que acrediti haver finalitzat
aquests ensenyaments.
4. Ordenació del currículum
4.1 D’acord amb el Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el
calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, l’any acadèmic
2008-09 s’implantaran els ensenyaments corresponents al primer de batxillerat
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) i es deixaran
d’impartir els ensenyaments corresponents al primer de batxillerat regulats per la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu
(LOGSE).
4.2 Durant l’any acadèmic 2008-09 es seguiran impartint els ensenyaments
corresponents al segon de batxillerat regulats per la LOGSE.
4.3 A efecte de l’establert al punt 1 d’aquest apartat es considerarà alumne de
primer aquell alumne que al començament del curs 2008-09 tingui tres o més
matèries de primer (LOGSE) sense superar. Aquest alumnat haurà de cursar per tant
la nova matèria de ciències per al món contemporani. Si té superada la matèria de
filosofia I no haurà de cursar la matèria de filosofia i ciutadania.
4.4 Són d’aplicació a aquests ensenyaments els apartats 7, 8, 9 (excepte els punts
9.7 i 9.8), 11, 12, 13, 15, 17 i 18 de les Instruccions de la Direcció General
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d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre el desenvolupament del
batxillerat a les Illes Balears per al curs 2008-09.
4.5 L’annex 2.1 de les presents Instruccions només es vàlid pel que fa referència al
segon curs. A l’annex 2.2 figura l’ordenació del batxillerat (LOE) vàlid per al curs
2008-09 només per al primer curs.
4.6 La relació de matèries condicionants i condicionades del segon curs figura a
l’annex 4 d’aquestes instruccions.
4.7 Les convalidacions i equivalències amb altres ensenyaments queden explicitats a
l'annex 5 d'aquestes instruccions.
4.8 Els centres, no podran impartir modalitats de batxillerat en règim a distància
que no estiguin autoritzades en el règim presencial, llevat de casos justificats i
aprovats per la Direcció General de Planificació i Centres Educatius.
5. Avaluació i qualificació
5.1 Pel que fa referència a l’avaluació i qualificació es tendrà present l’establert en
l’article 8 de l’esmentada Ordre.
5.2 D’acord amb el calendari d’avaluacions, el professorat que imparteix aquests
ensenyaments haurà de reunir-se en sessions d’avaluació, presidides pel cap
d’estudis.
5.3 Les qualificacions es trametran a l’alumnat mitjançant el corresponent butlletí.
6. Suport tutorial
6.1 Pel que fa referència al suport tutorial es tendrà present l’establert en l’article 9
de l’esmentada Ordre.
6.2 Les tutories, d'una durada igual a les classes ordinàries del centre, tindran un
horari fix que s'haurà de fer públic per a coneixement de I'alumnat. L'horari de
tutories serà de matí, d'horabaixa o de vespre. Amb el vistiplau del Departament
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d'Inspecció Educativa es podran establir horaris de jornada completa a fi de facilitar
l'assistència de I'alumnat.
6.3 El cap d'estudis nomenat per al règim de distància confeccionarà, d'acord amb
els criteris pedagògics establerts en la programació general, l'horari general de
tutories, tenint en compte la disponibilitat d'aules, del professorat i el nombre de
grups.
6.4 Els centres organitzaran sessions informatives d’orientació, prèvies a la
formalització de la matrícula. El professorat que imparteix aquest règim a distància
col·laborarà en les tasques d’informació i orientació. El cap d’estudis, amb la
cooperació del departament d’orientació, s’encarregarà d’organitzar i coordinar
l’esmentat procés.
7. Alumnat procedent d’altres règims de batxillerat
7.1 Aquest alumnat no tendra necessitat de matricular-se de nou d’aquelles
matèries ja superades en convocatòries anteriors.
7.2 A l’alumnat que hagi superat una mateixa matèria en diverses convocatòries, a
efectes d’obtenir la nota mitjana, se li aplicarà la qualificació obtenguda en la
darrera convocatòria en que hagi superat aquesta matèria.
7.3 Si un alumne, a l’incorporar-se al règim a distància, tenguès superades totes les
matèries necessàries per a obtenir el títol de batxillerat però el seu règim de
procedència no li permetés obtenir el títol, el centre comunicarà aquest fet a la
DGAOIE.
8. Professorat
8.1 El professorat encarregat de l'atenció tutorial d'aquesta oferta educativa serà el
professorat del centre.
8.2 Es recomana que el professorat tingui experiència en educació a distància, com
també en l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. El professorat
que hagi seguit el curs específic de formació a distància tindrà prioritat per impartir
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aquests ensenyaments.
8.3 L'horari setmanal de tutories individuals i col·lectives de cada professor-tutor es
donarà a l'alumnat en formalitzar la matrícula, a fi de facilitar l'elecció
d'assignatures d'acord a la seva disponibilitat de temps.
8.4 L'aprovació de l'horari general del centre en el règim a distància correspon a la
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. Amb aquesta
finalitat, els directors dels centres autoritzats trametran al Departament d’Inspecció
Educativa, abans del 30 de setembre, els horaris per a la seva aprovació.
8.5 El cap d'estudis nomenat per al règim a
següents:

distància, exercirà les funcions

a) Elaborar, juntament amb el professorat adscrit , el calendari, i l'horari de tutories
individuals i col·lectives i les dates d'avaluació, i, a més, donar publicitat per al
coneixement general de l'alumnat.
b) Informar sobre les característiques de l’oferta educativa i els mitjans didàctics que
emprarà l'alumnat: llibres de text, suport audiovisual, suport informàtic, etc.
c) Convocar reunions amb tots els professors-tutors per planificar i programar el
curs.
d) Convocar l'alumnat, juntament amb els professors-tutors, per donar una
informació general sobre:
- Presentació del professorat.
- Aspectes didàctics i metodològics d'aquesta modalitat.
- Horari de tutories, tant individuals com col·lectives, per a cada una de les matèries.
- Aules assignades per a aquests ensenyaments.
- Mitjans didàctics que s'empraran.
e) Organitzar el calendari d'avaluacions trimestrals i finals d'acord amb els
procediments següents:
- Informar l'alumnat sobre el calendari previst.
- Coordinar el desenvolupament de les proves d'avaluació.
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- Convocar i presidir les juntes d'avaluació.
- Coordinar la tramitació del butlletí informatiu de qualificacions a tot l’alumnat
matriculat, en cada una de les avaluacions.
f) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la direcció del centre.
8.6 El professor-tutor de cada matèria realitzarà les funcions següents:
- Programar, preparar i impartir les sessions de tutoria que té assignades.
- Comunicar al seu alumnat el programa d'activitats del curs per a les sessions
de tutories col·lectives i el dia, hora i lloc de realització de les sessions de
tutoria, proves d'avaluació i tota la informació que li sigui d'interès.
- Participar en les sessions d'avaluació.
- Dur un registre d'incidències de la tutoria, tant individual com col·lectiva.
- Facilitar, per emplenar els informes, totes les dades sol·licitades.
- Qualsevol altra funció que li sigui assignada pel cap d'estudis d'aquesta
modalitat educativa.
9. Altres disposicions
9.1 A la programació general anual, s'hi especificarà tot el que fa referència a
aquesta oferta educativa. S'haurà de preveure un període de temps, per a l’alumnat
que ha superat totes les matèries una vegada finalitzat el procés d’avaluació final,
per tal que els departaments didàctics implicats puguin aprofundir en aquelles
matèries objecte de les proves d’accés a la Universitat
9.2 Cada departament didàctic tindrà en compte, en la seva programació, les
adaptacions necessàries per impartir aquests ensenyaments a persones adultes i
amb la metodologia d'educació a distància.
9.3 Els centres es responsabilitzaran de l’arxiu i custòdia de les actes d’avaluació,
dels expedients acadèmics i de tota la documentació que s’emeti en relació a
l’alumnat matriculat en aquest règim.
9.4
L'alumnat intern en centres penitenciaris que vulgui seguir aquests
ensenyaments en el règim d'educació a distància rebrà atenció tutorial des dels IES
següents:
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Centrepenitenciar¡
de Palma:
Centrepenitenciarid' Eivissa:

IESAnton¡Maura
IESSta. Maria d'Eivissa

9.5 A I'efected'informació i seguimentd'aquestsensenyaments)
es comunicar)al
Departament d'lnspecció Educativa tot el que es contempla en aqu€stes
lnstruccrons.
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Maria

Llopis
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Annex1
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE MATRÍCULA AL BATXILLERAT A DISTÀNCIA PER A ALUMNAT MENOR
DE 18 ANYS
Senyor/a director/a de I'IES ………………………………………………………………...
En/na ………………………………………………….amb núm. de DNI……………………….
edat ………………..mes i any de naixement…………………………………………………….
adreça ……………………………………………………………………………………………..
població …………………………………codi postal …………………. telèfon …………………
EXPOSA
que és menor de 18 anys.
DEMANA
poder-se matricular a aquest centre per accedir als estudis de batxillerat a distància durant aquest curs escolar per les
raons següents (encercleu el nombre corresponent):
1. Viure Iluny d'un centre d'ensenyament.
2. Ser esportista d’alt rendiment
3. Tenir un contracte de treball.
APORTA la documentació següent (encercleu el nombre corresponent):
1. Certificat d'empadronament i residència.
2. Informe del Consell Superior d'Esports.
3. Contracte laboral de l'empresa. Alta de la Seguretat Social.

Data:
Signatura de l'alumne/a

Signatura del pare, mare o tutor legal

Optatives

Humani-tats i ciències socials

Ciències de la natura i la salut

Arts

Annex 2.1
Itineraris bàsics per a les diferents modalitats del batxillerat. (LOGSE)
Modalitat del
Matèries de modalitat
Itinerari
Matèries de modalitat obligatòries al segon curs
batxillerat
obligatòries al primer curs
Dibuix artístic II
Història de l’Art
Se n'ha de triar una d’entre:
Dibuix tècnic I
Arts plàstiques,
Imatge
Dibuix artístic I
imatge i disseny
Tècniques d’expressió graficoplàstiques
Volum
Dibuix tècnic II
Fonaments del disseny
Matemàtiques II
Física
Se
n'ha
de triar una d’entre:
Matemàtiques I
Ciències
i
Dibuix tècnic II
Física i química
enginyeria
Química
Dibuix tècnic
Ciències de la Terra i del medi ambient
Biologia
Química
Biologia
Matemàtiques I
Se n'ha de triar una d’entre:
Ciències de la
salut
Física i química
Ciències de la Terra i del medi ambient
Biologia i geologia
Matemàtiques II
Física
Llatí II
Humanitats
Llatí I
Història de l’art
Grec I
Grec II
Història del món Se n'han de triar tres d’entre:
contemporani
Geografia
Ciències
Història de l’art
socials:
Matemàtiques
Serveis
Llatí II
aplicades I
socioculturals
Història de la música
Història del món
Matemàtiques aplicades II
contemporani
Ciències socials: Se n'ha de triar una d'entre:
administració i
Economia
gestió
Llatí I

Tecnologia

Ciències
tecnologia

Tecnologia
industrial

i

Matemàtiques I
Física i química
Dibuix tècnic I

Matemàtiques I
Física i química
Tecnologia industrial I

Matemàtiques aplicades II
Economia i organització d’empreses
Geografia
Matemàtiques II
Física
Se n'ha de triar una d’entre:
Dibuix tècnic II
Tecnologia industrial II
Electrotècnia
Mecànica
Tecnologia industrial II
Se n'han de triar dues d’entre:
Matemàtiques II
Dibuix tècnic II
Física
Electrotècnia
Mecànica

una a primer
curs
una a segon
curs

Annex 2.2
Ciències per al món contemporani
Educació física
Filosofia i ciutadania
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Religió
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Llengua estrangera II

Modalitat

2

2n

1

1r

Matèries comunes

Distribució de les matèries en el Batxillerat (LOE)

Arts

Ciències i tecnologia

2n

Optatives Optatives vinculades
generals
a la modalitat
2n
1r
2n
1r o 2n

Matèries de modalitat

1r

Via Arts plàstiques, disseny i imatge:
- Cultura audiovisual
- Dibuix artístic I
- Dibuix tècnic I
- Volum
Via Arts escèniques, música i dansa:
- Anàlisi musical I
- Cultura audiovisual
- Literatura universal
- Llenguatge i pràctica musical
Via Arts plàstiques:
- Dibuix artístic II
- Dibuix tècnic II
- Disseny
- Història de l’Art
- Tècniques d’expressió graficoplàstica
Via Arts escèniques:
- Anàlisi musical II
- Anatomia aplicada
- Arts escèniques
- Història de la música i de la dansa

- Biologia i geologia
- Dibuix tècnic I
- Física i química
- Matemàtiques I
- Tecnologia industrial I

- Biologia
- Ciències de la terra i mediambientals
- Dibuix tècnic II
- Electrotècnia
- Física
- Matemàtiques II
- Química
- Tecnologia industrial II

Humanitats i ciències
socials
- Economia
- Grec I
- Història del món contemporani
- Llatí I
- Literatura universal
- Matemàtiques aplicades a les
ciències socials I

- Economia de l’empresa
- Geografia
- Grec II
- Història de l’Art
- Llatí II
- Matemàtiques aplicades a les
ciències socials II

- Tallers artístics

- Tècniques experimentals

- Història i cultura de les Illes
Balears
- Literatura castellana
- Literatura catalana

- Taller de volum
- Taller d’aplicacions artístiques
- Sociologia

- Ampliació de matemàtiques
- Geologia
- Mecànica
- Principis fonamentals d’electrònica

- Fonaments d’administració i
gestió
- Sociologia

Tecnologies de la informació i la comunicació
Estada en l’empresa
Segona llengua estrangera I
Segona llengua estrangera II
Psicologia

Annex 3
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A LA MATRÍCULA
1r BATXILLERAT LOGSE
Condicions de matrícula
1.Alumnes procedents d'ESO:
1 a. Si es té el títol d'ESO.
1 b. Si encara no es té el títol.
2. Alumnes procedents d'ESO experimental.
3. Alumnes procedents d'FP1
4. Alumnes que han cursat 1 r. i 2n. de
BUP i tenen com a màxim dues assignatures pendents.

Documents que cal aportar
1 a. Fotocòpia compulsada del títol.
1 b. Qualsevol documentació que acrediti que ha estat
proposat/ada per a l'obtenció d'aquest títol.
2. Certificació acadèmica d'haver superat I'ESO experimental.
3. Fotocòpia compulsada del títol de Tècnic auxiliar, i certificació
acadèmica oficial.
4. Certificació acadèmica.

5. Alumnes que han cursat 1 r. i 2n. de BUP (amb dues
assignatures pendents (com a màxim) i també tenen superades 5. Certificació acadèmica i sol·licitud d'equivalències. (Annex 6)
assignatures de 3r. de BUP
6. Alumnes que havien estat matriculats a 1 r. de Batxillerat en 6. Fotocòpia autentificada de la pàgina del Llibre de qualificacions
cursos anteriors.
de Batxillerat LOGSE.
7.Alumnes procedents d'estudis estrangers convalidats amb el 2n 7. Document original o fotocòpia compulsada de la convalidació.
de BUP o amb el títol de graduat en educació secundària Si no s'ha aconseguit, justificant d'haver-la sol·licitada (per a
obligatòria (ESO).
matrícula condicional).

8. Alumnes procedents d'un cicle formatiu de grau mitjà.

8. Certificació de superació del cicle formatiu de grau mitjà i
sol·licitud d'exempcions.(annex 7)

9. Alumnes procedents d'un cicle formatiu de grau superior.

9. Certificació de superació del cicle formatiu de grau superior i
sol·licitud d'exempcions. (Annex 7)

10. Alumnes que han superat els tres cursos comuns d'Arts
10. Certificació acadèmica del Centre d'Arts.
aplicades o Oficis artístics del pla 63

2n BATXILLERAT LOGSE
Condicions de matrícula

Documents que cal aportar

1. Alumnes procedents de 3r. de BUP i que tenen el títol de 1. Fotocòpia compulsada del títol de Batxiller (BUP) o el resguard
Batxiller.
d'haver-lo sol·licitat i un certificat de notes.
2. Alumnes procedents de 1r. de Batxillerat (diürn i 2. Certificat oficial de notes o fotocòpia autentificada de l'última
nocturn).
convocatòria del Llibre de qualificacions de Batxillerat.
3. Alumnes procedents de FP II i que tenen el títol de Tècnic
3. Fotocòpia compulsada del títol i certificació acadèmica del centre.
especialista
4. Alumnes procedents d'estudis estrangers i que tenen
4. Fotocòpia compulsada de l'homologació i/o convalidació, o bé el
convalidats estudis que els permetin accedir a 2n. de
justificant d'haver-la sol·licitada (per a matrícula condicional).
Batxillerat
5. Alumnes que han cursat 1r. i/o 2n. de Batxillerat
5. Certificació de qualificacions de Batxillerat experimental.
experimental.
6. Alumnes que han superat l'últim curs d'especialitat d'arts
6. Certificació acadèmica del centre d'arts.
aplicades (amb revàlida o sense)
7. Alumnes que havien cursat 2n de Batxillerat (LOGSE)
amb matrícula condicionada i no van recuperar les 7. Alumnes procedents d'altres centres: trasllat d'expedient.
assignatures pendents de BUP.

8. Alumnes de COU amb assignatures sense superar.

ALUMNES DE BUP
Alumnes de BUP amb un màxim de 2 pendents
Alumnes procedents d'altres centres: trasllat d'expedient.

8. Sol·licitud de convalidació (Annex 6).Alumnes procedents d'altres
centres: certificat de notes de BUP i COU.

Annex 4 Relació de matèries condicionades i condicionants.
Matèries de segon curs amb avaluació Matèries de primer curs que en condicionen
condicionada
l’avaluació
Filosofia II
Filosofia I
Llengua catalana i literatura II
Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura II
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera II
Llengua estrangera I
Dibuix artístic II
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic II
Dibuix tècnic I
Taller de volum
Volum I
Grec II
Grec I
Llatí II
Llatí I
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Matemàtiques II
Matemàtiques I
Tecnologia industrial II
Tecnologia industrial I
Segona llengua estrangera II
Segona llengua estrangera I
Física
Química
Física i química
Electrotècnia
Mecànica
Biologia
Biologia i geologia
Geologia
Article 10 del Reial Decret 1178/1992 pel qual s’estableixen els ensenyament mínims del batxillerat

Annex 5
CONVALIDACIONS I EQUIVALÈNCIES DELS ESTUDIS DE BATXILLERAT LOGSE AMB ALTRES
ENSENYAMENTS.
a)

Procediment per a la convalidació d'estudis estrangers:
Els alumnes amb estudis cursats a l’estranger podran sol·licitar la convalidació corresponent mitjançant el
model d'instància que es troba a l’annex 6 d'aquestes instruccions.
A la secretaria del centre es pot demanar informació dels requisits que han de satisfer tant l'expedient com
els documents expedits a l’estranger.

b)

Equivalències d'assignatures de 3r de BUP amb 1r i 2n de Batxillerat LOGSE

Assignatures de 3r de BUP

Matèries de 1r de Batxillerat

Llengua catalana

Llengua catalana i literatura I

Llengua estrangera

Llengua estrangera I

Filosofia

Filosofia I

Religió o Ètica

Religió

Llatí

Llatí I

Grec

Grec I
Matemàtiques I, o Matemàtiques aplicades a Ciències Socials I

Matemàtiques
Física i Química

Física i Química

Ciències Naturals

Biologia i Geologia

Educació Física

Educació Física

Llengua espanyola i literatura
Geografia i història
Equivalències numèriques:
Suficient : 5’5
Bé : 6’5
Notable: 8
Excel·lent: 10

Llengua castellana i literatura I
Història de 2n

c) Equivalències d'assignatures de COU amb 1r i 2n de Batxillerat LOGSE.
Assignatures de COU

Matèries de 2n de Batxillerat

Llengua catalana

Llengua catalana i literatura II

Llengua espanyola

Llengua castellana i literatura II

Llengua estrangera

Llengua estrangera II

Història de la Filosofia

Filosofia II

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Física

Física

Química

Química

Biologia

Biologia

Geologia

Geologia

Dibuix tècnic

Dibuix tècnic II

Matemàtiques II

Matemàtiques aplicades a C. Socials II

Literatura espanyola

Literatura castellana

Literatura catalana

Literatura catalana

Llatí

Llatí II

Grec

Grec II

Història de l'Art

Història de l'Art
Matèries de 1r de Batxillerat

Història del món contemporani

Història del món contemporani

ANNEX 6
SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS
SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS
Excel.lentíssima Sra. Ministra d'Educació Cultura i Esports:
Excelentísima Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deportes:
..................................................................................................................................amb el núm. de
DNI ................................................ con el núm. de DNI
edat .............................................mes i any de
naixement ............................................................................................................................................................................................
edad
mes y año de nacimiento
amb domicili (a efectes de notificació) .............................................................................................................................................
con domicilio (a efectos de notificación)
localitat ................................................................província................................................................codi
postal ...................................................................................................................................................................................................
localidad
provincia
código postal
telèfon ..................................................................................................................................................................................................
teléfono
EXPOSA que ha realitzat els estudis del sistema educatiu de ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................a superació dels
quals s'acredita mitjançant els documents que s'adjunten. Per tot això, a l'empar del que disposa el Reial Decret
104/1988, de 29 de gener, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació no universitària
(BOE 17 de febrer de 1998)

EXPONE que ha realizado los estudios del sistema educativo
de .........................................................................................................................................................................................................
cuya superación se acredita mediante los documentos que se adjuntan. Por ello, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 104/1988, de 29 de e
SOL·LICITA la convalidació/homologació dels estudis esmentats i, en el seu cas, títol o diploma pels corresponents
espanyols1
SOLICITA la convalidación/homologación de los mencionados estudios y, en su caso, título o diploma por los
correspondientes españoles 2
Data/ Fecha
Signatura del sol.licitant / Firma del solicitante

1

Especifiqui's: títol de Graduat Escolar, títol de Graduat en Educació Secundària, 1° de BUP, títol de Batxiller (BUP), COU, 1° de Batxillerat (LOGSE), títol de
Batxiller (LOGSE
2 Especifíquese: título de Graduado Escolar, título de Graduado en Educación Secundaria, 1° de BUP, título de Bachiller (BUP), COU, 1° de
Bachillerato (LOGSE), título de Bachiller (LOGSE).2

ANNEX 7
SOL.LICITUD D'EXEMPCIÓ DE MATÈRIES DE BATXILLERAT PER A ALUMNES QUE HAN SUPERAT UN CICLE
FORMATIU DE GRAU MITJÀ O SUPERIOR
Senyor/a director/a de l'IES …………………………………………………..
En/Na ……………………………………………………………….., amb DNI ………………………
edat ………………. mes i any de naixement …………………………………………………………
amb adreça …………………………………………………………………………………………….
Població ………………………. Codi postal ………………. Telèfon …………………………….
cursant : 1r

2n

de Batxillerat

EXPOSA:
Que, havent superat el cicle formatiu …………………………………………………de grau ……………..,
vol acollir-se a la possibilitat d'exempció de matèries que preveu el RD 676/1993, de 7 de maig,
per la qual cosa,
SOL·LICITA:
Que li convalidin les matèries següents:
a) Matèries de modalitat (només les que excedeixin de sis)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
b) Matèries optatives (especificar quines)
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Sóc conscient que el contingut d'aquesta sol·licitud té caràcter irrevocable i que no podré modificar-lo amb posterioritat, ni
per treure'n matèries ni per afegir-n'hi.
Data
Signatura de l’alumne/a

