INSTRUCCIONS DE LA DIRECTORA GENERAL D’ADMINISTRACIÓ,
ORDENACIÓ I INSPECCIÓ EDUCATIVES SOBRE ALGUNS ASPECTES DE
L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT PER AL CURS 2009-10
Després de publicada l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de
febrer de 2009 sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat a
les Illes Balears es va fer pública la sentència del Tribunal Suprem mitjançant la
qual es declara nul i sense efectes l’article 14.2 del Reial Decret 1467/2007, de
2 novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i se’n fixen els
continguts mínims.
Per tal d’adequar la normativa a la mencionada sentència, l’Ordre de la
consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009 sobre el
desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears va derogar l’article 7 apartats
2, 3, 4 i 5 i l’article 8 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de
febrer de 2009 sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat a
les Illes Balears.
A causa d’aquest canvi normatiu un segment d’alumnat de primer,
concretament el que finalitza el curs amb tres o quatre matèries pendents,
queda amb un marge important d’incertesa normativa. Aquestes instruccions
tenen per objecte aclarir aquesta normativa i alhora facilitar que aquest
alumnat pugui millorar els seus resultats acadèmics.
Igualment aquestes instruccions desenvolupen l’article 5.4 de l’Ordre
esmentada de manera que l’alumnat de segon que ha de romandre un any
més cursant segon i que, d’acord amb aquest article, no té necessitat de cursar
de nou les matèries ja superades, també pugui millorar els seus resultats
acadèmics.
Per tot això i en virtut de la disposició final primera de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009 sobre l’avaluació de l’aprenentatge
de l’alumnat de batxillerat a les Illes Balears, dict les següents
INSTRUCCIONS
1. Objecte i àmbit d’aplicació
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1.1. L’objecte d’aquestes instruccions és concretar els aspectes normatius
derivats dels articles 5.4 i 7.1 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura
de 2 de febrer de 2009 sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de
batxillerat a les Illes Balears.
1.2. Aquestes instruccions són d’aplicació durant el curs 2009-10 en tots els
centres docents públics i privats situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears
que imparteixen els ensenyaments corresponents al batxillerat.
2. Permanència d’un any més a primer curs
2.1. L’alumnat que no promocioni a segon curs ha de romandre un any més a
primer, el qual ha de cursar de nou en la seva totalitat si el nombre de matèries
amb avaluació negativa és superior a quatre.
2.2. L’alumnat que no promocioni a segon i tengui avaluació negativa en tres o
quatre matèries pot optar per:
a) Repetir el curs en la seva totalitat.
b) Matricular-se només de les matèries no superades.
c) Matricular-se de les matèries no superades i ampliar matrícula amb
altres matèries de primer ja superades. L’ampliació de matrícula amb
matèries de primer no cursades només serà possible en el cas que opti
per canviar de modalitat.
2.3. L’alumnat, en el moment de la matrícula, ha de manifestar per escrit
l’opció elegida. Aquest document s’ha d’incloure en el seu expedient acadèmic.
L’alumnat menor d’edat que opti per no repetir el curs en la seva totalitat ha
de presentar l’autorització per escrit dels seus pares o tutors. Aquesta
autorització s’ha d’afegir al seu expedient acadèmic.
2.4. D’acord amb la disposició addicional primera de l’Ordre de
desenvolupament l’alumnat que va cursar primer de batxillerat LOGSE amb un
màxim de dues matèries pendents s’ha d’incorporar a segon de batxillerat LOE
recuperant, si és el cas, les matèries pendents d’acord amb el nou currículum.
Aquest alumnat no ha de cursar la matèria de ciències per al món
contemporani.
L’alumnat que tengui avaluació negativa en tres o quatre matèries s’ha
d’incorporar a primer en les condicions establertes als apartats anteriors.
Aquest alumnat ha de cursar la matèria de ciències per al món contemporani.
3. Permanència d’un any més a segon curs
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3.1. L’alumnat que hagi promocionat a segon i que en finalitzar el curs tengui
avaluació negativa en algunes matèries de segon pot optar per:
a) Repetir el curs en la seva totalitat.
b) Matricular-se només de les matèries no superades.
c) Matricular-se de les matèries no superades i ampliar matrícula amb
altres matèries de segon ja superades. L’ampliació de matrícula amb
matèries de segon o primer no cursades només serà possible en el cas
que opti per canviar de modalitat.
3.2. L’alumnat, en el moment de la matrícula, ha de manifestar per escrit
l’opció elegida. Aquest document s’ha d’incloure en el seu expedient acadèmic.
L’alumnat menor d’edat que opti per no repetir el curs en la seva totalitat ha
de presentar l’autorització per escrit dels seus pares o tutors. Aquesta
autorització s’ha d’afegir al seu expedient acadèmic.
3.3. D’acord amb la disposició addicional primera de l’Ordre de
desenvolupament, l’alumnat que en el curs 2008-09 i en cursos anteriors va
cursar segon de batxillerat i li resten matèries no superades, s’ha d’incorporar
a segon en les condicions establertes als apartats anteriors.
4. Característiques de l’ampliació de matrícula
4.1. En el cas d’ampliació de matrícula de matèries ja superades, a efectes de
promoció, titulació i càlcul de la nota mitjana, serà vàlida la qualificació
màxima obtinguda en els diversos anys acadèmics en que hagi cursat la
matèria.
4.2. La direcció del centre, a proposta de l’equip docent de l’alumne i amb
audiència prèvia de l’alumne i dels seus pares o tutors si és menor d’edat, pot
rescindir la matrícula de qualsevol matèria que hagi estat objecte d’ampliació
de matrícula de matèries ja superades.
Palma, 14 de maig de 2009
La directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives

Maria Gener Llopis
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