Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives sobre el batxillerat en règim nocturn a les Illes Balears
El referent normatiu d’aquestes Instruccions són l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 per la qual es regulen els
ensenyaments de batxillerat en règim nocturn a les Illes Balears.
En aquests instruccions es concreten alguns aspectes de la mencionada Ordre
com el procediment a seguir amb l’alumnat de diürn que cursi alguna matèria
en règim nocturn.
Per tant i d’acord amb la disposició final segona de la mencionada Ordre dict
les següents
INSTRUCCIONS
1. Àmbit d’aplicació
Aquestes instruccions són d’aplicació en tots els centres docents públics situats
en l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments de
batxillerat en règim nocturn.
2. Ordenació del currículum
2.1 És aplicable al batxillerat nocturn l’ordenació acadèmica establerta a
l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009 sobre el
desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears. El currículum de les matèries
comunes i de les matèries pròpies de modalitat és el que s’estableix a l’Annex
del Decret 82/2008, de 25 de juliol. L’ordenació i currículum de les matèries
optatives són els que estableix l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de
27 d’abril de 2009.
2.2 La incorporació al batxillerat LOE de l’alumnat provinent del batxillerat
LOGSE es farà d’acord amb la disposició addicional primera de l’Ordre de la
consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009 i amb l’apartat 5 de les
Instruccions de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives d’1 de setembre de 2010 sobre alguns aspectes de l’avaluació de
l’alumnat de batxillerat
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3. Accés de l’alumnat
3.1 L’alumnat que vulgui accedir a aquests ensenyaments haurà de reunir les
condicions personals i acadèmiques assenyalades als articles 3 i 4 de l’Ordre de
la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009.
3.2 A l’annex 1 figura la relació de titulacions equivalents per a l’accés a primer
o segon curs de batxillerat.
3.3 Les equivalències de matèries entre diversos
explicitades a l’annex 2 d’aquestes instruccions.

plans d’estudis queden

3.4 D’acord amb l’article 9.10 de l’Ordre de la consellera de 27 d’abril de
2009, l’alumnat que cursa batxillerat en règim diürn pot cursar una matèria de
modalitat en règim nocturn. El director del centre de diürn ha de remetre al
director del centre de regim nocturn, abans de l’1 d’octubre, una relació dels
alumnes amb la matèria que volen cursar; l’alumnat d’incorporació tardana al
regim de diürn ho pot fer en altres dates, amb la certificació prèvia d’aquesta
circumstància per part del centre de procedència. El centre receptor ha de
matricular l’alumnat de la matèria corresponent i, una vegada finalitzat el curs,
ha de remetre al centre de diürn un certificat amb la qualificació obtenguda.
3.5 L’alumnat que accedeix excepcionalment a aquests ensenyaments per ser

menor d’edat, ha d’acreditar documentalment la seva incorporació a un lloc
de treball o la seva condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.

Palma, 7 de setembre de 2010
La directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives

Maria Gener Llopis
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Annex 1
Titulacions acadèmiques que permeten accedir als estudis de batxillerat
1. A part de les condicions establertes a l’article 2 de l’Ordre de la consellera
d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009 també pot accedir al primer curs de
batxillerat l’alumnat que reuneixi alguna de les condicions acadèmiques
següents:
a) Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària (LOGSE)
equivalent a tots els efectes al Graduat en ESO segons l’article 14 del Reial
Decret 806/2006, de 30 de juny.
b) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels
ensenyaments mitjans, segons l’article 14, annex II, del Reial decret 986/1991,
de 14 de juny.
c) Haver superat el segon curs de batxillerat unificat i polivalent (BUP), segons
l’article 14, annex I, del Reial decret 986/1991, de 14 de juny.
d) Tenir un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers
cursos del BUP, segons l’article 2 de l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny.
e) Haver superat el tercer curs comú del pla 63 o el segon curs comú
experimental d’arts aplicades i oficis artístics, segons l’article 14, annex VI, del
Reial decret 986/1991, de 14 de juny.
f) Haver superat un mòdul professional experimental de nivell 2, segons l’article
14, annex II, del Reial decret 986/1991, de 14 de juny.
g) Estar en possessió del títol de tècnic auxiliar de la Llei 14/1970, de 4
d’agost, segons Disposició addicional trenta-unena de la LOE.
2. L’alumnat que reuneixi alguna de les condicions següents s’ha d’incorporar a
segon de batxillerat:
a) Haver superat el tercer curs de batxillerat unificat i polivalent(BUP) i estar en
possessió del títol de batxiller, o tercer de formació professional de segon grau
(règim d’ensenyaments especialitzats) o segon de formació professional de
segon grau (règim general), segons l’article 14, annex I, del Reial decret
986/1991, de 14 de juny.
b) Haver superat el primer curs d’una modalitat de batxillerat experimental,
segons l’article 14, annex II, del Reial decret 986/1991, de 14 de juny.
c) Haver superat el segon curs d’especialitat o estar en possessió del títol de
graduat en arts aplicades i oficis artístics, segons l’article 14, annex VI, del Reial
decret 986/1991, de 14 de juny.

Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel: 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es

3

Annex 2
Equivalència de matèries
1er de batxillerat LOE
Decret 82/2008
Ciències per al món
contemporani
Educació física
Filosofia i ciutadania
Llengua castellana i
literatura I
Llengua catalana i
literatura I
Llengua estrangera I
Cultura audiovisual
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Volum
Anàlisi musical I
Anatomia aplicada
Llenguatge i pràctica
musical
Biologia i geologia
Física i química
Matemàtiques I
Tecnologia industrial I
Economia
Grec I
Història del món
contemporani
Llatí I
Matemàtiques aplicades
a les CC SS I

1er de batxillerat LOGSE
Decret 111/2002

3er BUP
Llei 14/1970

Educació física
Filosofia I
Llengua castellana i literatura I

Educació física i esportiva
Filosofia
Llengua espanyola i
literatura
Llengua catalana

Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Comunicació audiovisual
(optativa)
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Volum

Llengua estrangera

Biologia i geologia
Física i química
Matemàtiques I
Tecnologia industrial I
Economia
Grec I
Història del món
contemporani
Llatí I
Matemàtiques aplicades a les
CC SS I

Ciències naturals
Física i química
Matemàtiques

Grec
Història del món
contemporani (COU)
Llatí
Matemàtiques
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Equivalència de matèries
2n de batxillerat LOE
Decret 82/2008

2n de batxillerat LOGSE
Decret 111/2002

COU
Llei 14/1970

Història d’Espanya

Història

Història de la filosofia
Llengua castellana i
literatura II
Llengua catalana i
literatura II
Llengua estrangera II
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Disseny
Història de l’Art
Cultura audiovisual (1er)
Tècniques d’expressió
gràfico plàstica
Anàlisi musical II
Arts escèniques
Història de la música i de la
dansa
Literatura universal

Filosofia II
Llengua castellana i
literatura II
Llengua catalana i
literatura II
Llengua estrangera II
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Fonaments de disseny
Història de l’Art
Imatge
Tècniques d’expressió
gràfico plàstica

Geografia i història (3er
BUP)
Història de la filosofia
Llengua espanyola

Biologia
Ciències de la terra i
mediambientals
Electrotècnia
Física
Matemàtiques II
Tecnologia industrial II
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Llatí II
Matemàtiques aplicades a
les CC SS II
Mecànica (optativa)

Llengua catalana
Llengua estrangera
Dibuix tècnic
Història de l’Art

Història de la música
Literatura universal
(optativa)
Biologia
Ciències de la terra i del
medi ambient
Electrotècnia
Física
Matemàtiques II
Tecnologia industrial II
Economia i organització
d’empreses
Geografia
Grec II
Llatí II
Matemàtiques aplicades a
les CC SS II
Mecànica

Biologia

Física
Matemàtiques I

Grec
Llatí
Matemàtiques II

Les matèries optatives del batxillerat LOE són equivalents a les corresponents d’altres
plans d’estudi amb la mateixa denominació
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