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
El referent normatiu d’aquestes Instruccions és el Reial decret 1467/2007, de 2
de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus
ensenyaments mínims (BOE núm. 266, de 6 de novembre de 2007).
El Decret que regula l’estructura del batxillerat a les Illes Balears, d’acord amb
els procediments que preveu l’ordenament jurídic, es troba encara en fase
d’elaboració. Això no obstant, els centres necessiten instruccions precises per
procedir a l’organització del proper curs en aspectes tan importants com la
confecció d’horaris, la distribució de les matèries en els diferents cursos, les
matèries optatives i altres aspectes administratius.
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. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 L’objecte d’aquestes instruccions és desenvolupar la implantació del
batxillerat a les Illes Balears d’acord amb l’establert a la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’Educació (LOE) i el Reial Decret 1467/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els
ensenyaments mínims.
1.2 Aquestes instruccions són d’aplicació durant el curs 2008-09 en tots els
centres docents públics i privats situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears
que imparteixen els ensenyaments de batxillerat.
2. Implantació
2.1 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
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batxillerat regulats per la 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).
2.2 Durant l’any acadèmic 2008-09 es seguiran impartint els ensenyaments
corresponents al segon de batxillerat regulats per la LOGSE.
3. Accés
3.1 Poden accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seves
modalitats, aquells que estiguin en possessió del títol de graduat en educació
secundària obligatòria.
3.2 Els que estiguin en possessió del títol de tècnic de la corresponent professió
per haver superat els ensenyaments de formació professional de grau mitjà o el
títol de tècnic esportiu per haver superat els ensenyaments esportius de grau
mitjà, tenen accés a totes les modalitats del batxillerat.
3.3 Els que estiguin en possessió del títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny
tenen accés a la modalitat d’arts del batxillerat.
4. Permanència
L’alumnat podrà romandre al batxillerat en règim ordinari durant quatre anys
acadèmics, consecutius o no.
5. Admissió
El procés d’admissió d’alumnes s’ajustarà, en els centres sostinguts amb fons
públics, a la normativa establerta per la Conselleria d’Educació i Cultura.
6. Nombre màxim d’alumnes per grup
El nombre màxim d’alumnes per grup en els centres sostinguts amb fons
públics per cada un dels cursos serà de 35.
7. Estructura
7.1 El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i es desenvolupa en les
següents modalitats:
a) Arts
b) Ciències i tecnologia
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c) Humanitats i ciències socials
7.2 El batxillerat s’organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i
matèries optatives.
7.3 La modalitat d’arts s’organitza en dues vies, referides una d’elles a arts
plàstiques, disseny i imatge i l’altra a arts escèniques, música i dansa.
7.4 En qualsevol cas, l’alumnat només podrà cursar a segon una matèria que
requereixi coneixements vinculats a una de primer si prèviament l’ha cursada o
ha acreditat els coneixements necessaris. A l’annex 5 figura la relació
d’aquestes matèries.
7.5 Els departaments didàctics establiran els procediments per tal que
l’alumnat que no hagi cursat una matèria a la qual es refereix l’apartat anterior
la pugui cursar a segon. L’alumnat haurà d’acreditar els coneixements mínims
necessaris. Aquests procediments han d’especificar les característiques i els
continguts de les proves que s'han de fer, com també els criteris d’avaluació i
la seva valoració.
8. Matèries comunes
8.1 Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la
formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i
humana i aprofundir en aquelles competències que tenen un caràcter més
transversal i afavoreixen el seguir aprenent.
8.2 Les matèries comunes del batxillerat són les següents:
a) Per al primer curs
Ciències per al món contemporani
Educació física
Filosofia i ciutadania
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
b) Per al segon curs
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Llengua estrangera II
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9. Matèries de modalitat
9.1 Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar
una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat escollida que
prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un
determinat camp laboral.
9.2 La distribució de les matèries de modalitat per cursos figura a l’annex 1
d’aquestes instruccions.
9.3 L’alumnat ha de cursar tres matèries de modalitat en cadascun dels dos
cursos. En el conjunt dels dos cursos, almenys cinc d’aquestes matèries seran
de la modalitat escollida. A més podrà cursar una altra matèria de modalitat
com a matèria optativa.
9.4 En les modalitats de ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials els
centres podran establir itineraris en cada un dels cursos.
9.5 L’alumnat que cursi la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts haurà de
cursar obligatòriament la matèria de dibuix artístic I a primer. L’alumnat que
cursi la modalitat de ciències i tecnologia haurà de cursar obligatòriament les
matèries matemàtiques I i física i química a primer i l’alumnat que cursi la
modalitat d’humanitats i ciències socials haurà de cursar obligatòriament les
matèries llatí I o matemàtiques aplicades a les ciències socials I a primer.
9.6 En formalitzar la matrícula, l’alumnat ho farà explícitament en una de les
modalitats i, en els seu cas, vies del batxillerat. A aquests efectes, els centres
oferiran la totalitat de les matèries de les modalitats i/o vies que tinguin
autoritzades.
9.7 En els centres sostinguts amb fons públics el número mínim d’alumnes per
impartir una matèria de modalitat serà de deu alumnes. No obstant, quan
circumstàncies especials així ho aconsellin, la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius, previ informe del Departament d’Inspecció Educativa,
podrà autoritzar la impartició d’aquestes matèries a un número inferior
d’alumnes.
9.8 Quan un alumne o alumna no pugui cursar una matèria de la modalitat
escollida per raons organitzatives del centre, ho podrà fer en règim nocturn o a
distància. En aquest supòsit el director del centre remetrà al director del centre
de règim nocturn o a distància una relació de l’alumnat amb la matèria que vol
cursar. El centre receptor matricularà l’alumnat de la matèria corresponent i
una vegada finalitzat el curs remetrà un certificat amb la qualificació
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obtenguda. Aquesta qualificació es notificarà a l’equip docent i s’adjuntarà a
l’expedient de l’alumne o alumna i a l’historial acadèmic de batxillerat.
10. Distribució de l’horari lectiu setmanal
10.1 L’horari lectiu setmanal per als dos cursos es distribuirà de dilluns a
divendres, en jornada continuada o partida. La distribució de l’horari lectiu
setmanal per a cada curs és la que figura a l’annex 2 d’aquestes instruccions.
10.2 En els dos cursos de la matèria comuna de llengua estrangera i en una de
les hores setmanals es podran assignar dos professors a cada grup per tal
d’atendre l’alumnat en els termes que determini el departament didàctic.
11. Professorat i assignació de matèries comunes i de modalitat
11.1 Per a impartir els ensenyaments de batxillerat el professorat haurà de
reunir els requisits establerts a l’article 94 de la LOE.
11.2 L’assignació de matèries comunes i de modalitat a les especialitats
docents dels cossos de catedràtics i professors d’ensenyament secundari és
l’establerta al Reial Decret…. pel qual s’estableixen les especialitats dels cossos
docents d’ensenyament secundari. El professorat de l’especialitat de llengua
catalana i literatura a part de la matèria de llengua catalana i literatura també
podrà impartir les matèries de literatura universal i arts escèniques.
11.3 Fins que no s’actualitzin les exigències de titulació i especialització per
exercir la docència als centres privats establertes a les Ordres de 24 de juliol de
1995 i de 23 de febrer de 1998 per les quals es regulen les titulacions mínimes
que han de tenir els professors dels centres privats d’educació secundària
obligatòria i batxillerat, serà d’aplicació el previst a les esmentades Ordres.
11.4 Correspon al director del centre, a proposta del cap d’estudis, la
designació del professorat que ha d’impartir una determinada matèria quan
aquesta pugui ser impartida per diversos departaments.
12. Optativitat
12.1 Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la
formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida
o ampliant les perspectives de la pròpia formació general.
12.2 L’alumnat cursarà, generalment, una matèria optativa en cada curs i
podrà elegir com a matèria optativa una matèria de modalitat.
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13. Oferta de matèries optatives
13.1 Les matèries optatives que els centres poden oferir al seu alumnat són les
següents:
a) Matèries optatives vinculades a cada modalitat. Aquestes matèries només
poden ser cursades per l’alumnat que s’ha matriculat de la modalitat a la qual
estan vinculades.
b) Matèries de la modalitat en la qual l’alumnat es matricula i que no formen
part de l’itinerari que ha escollit.
c) Matèries d’altres modalitats diferents de la seleccionada per l’alumnat. En el
cas de matèries de modalitat, d’una modalitat no autoritzada al mateix centre
educatiu, es requereix autorització prèvia de la DGAOIE.
d) Matèries optatives generals per a totes les modalitats. Les matèries segona
llengua estrangera i tecnologies de la informació i comunicació són d’oferta
obligada en tots els centres.
13.2 Les matèries optatives vinculades a cada modalitat i les matèries optatives
generals per a totes les modalitats són les que es relacionen a l’annex 1
d’aquestes instruccions.
13.3 Les matèries optatives vinculades a cada modalitat i que estiguin adscrites
al primer curs o al segon curs, només podran ser ofertes als respectius cursos i
modalitats.
13.4 Les matèries optatives que s’adscriuen indistintament al primer o al segon
curs, només es poden oferir a un curs, a criteri del centre.
13.5 L’alumnat només pot cursar cada una de les matèries a un dels dos
cursos, a excepció de la matèria segona llengua estrangera.
13.6 Les matèries de modalitat de segon curs no podran ser ofertes com a
optatives al primer curs.
13.7 La matèria optativa segona llengua estrangera constitueix una
continuació de la impartida a l’etapa d’ESO. Per això, amb caràcter general,
podrà elegir aquesta matèria l’alumnat que l’ha cursada de forma continuada
a l’etapa anterior i en el mateix idioma. Els centres han de garantir que
l’alumnat que l’ha cursat i superat al primer curs pugui cursar-la també al
segon curs del batxillerat.
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13.8 Excepcionalment, pot incorporar-se en el primer curs del batxillerat, als
estudis d’una segona llengua estrangera, l'alumnat que no l’hagi cursat a
l’ESO. Aquest alumnat haurà d’acreditar els coneixements mínims necessaris,
per a la qual cosa haurà de superar els procediments que estableixi el
departament didàctic de llengües estrangeres. Aquests procediments han
d’especificar les característiques i els continguts de les proves que s'han de fer,
com també els criteris d’avaluació i la seva valoració.
13.9 Aquelles matèries per a les quals existeix la possibilitat de ser cursades en
xarxa, i quan no es puguin cursar de forma presencial, estaran a disposició dels
centres en les condicions que es determinin a les respectives disposicions que
regulin aquestes matèries.
13.10 El canvi d’optativa es podrà sol·licitar al cap d’estudis dins els primers
15 dies lectius del curs, tant al primer com al segon curs.
13.11 L’alumnat que cursi simultàniament els ensenyaments professionals de
música i dansa i una modalitat de batxillerat podrà sol·licitar l’exempció de la
matèria optativa. Per fer-ho haurà de 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 i un altre on acrediti haver
superat el curs anterior la corresponent assignatura d’instrument o dansa
clàssica. Aquests certificats s’inclouran en l’expedient acadèmic; en les actes
d’avaluació final es farà constar en la qualificació de la matèria optativa la
paraula Exempció (X).
15. Assignació i currículum de les matèries optatives.
15.1 A l’annex 3 s’estableix l’assignació d’aquestes matèries als diversos
departaments didàctics dels instituts d’educació secundària. Els departaments
didàctics als quals queden adscrites les diferents matèries optatives que
s’imparteixen al centre inclouran aquestes matèries en les programacions
didàctiques.
15.2 Fins a la publicació dels nous currículums de matèries optatives, els
currículums d’aquestes matèries són els que es venien impartint. A l’annex 4
figura la relació de les resolucions, amb les dates, on estan publicats els
currículums.
15.3 No caldrà autorització administrativa per a impartir aquestes matèries.
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16. Nombre de grups de matèries optatives
16.1 En els centres sostinguts amb fons públics, el número de grups de
matèries optatives per a cada curs no podrà ser superior al número que resulti
de multiplicar el nombre de grups ordinaris de cada curs per 1’5. En tot cas la
relació mitjana d’alumnes per matèria optativa no podrà ser inferior a 15.
16.2 No obstant, quan circumstàncies especials així ho aconsellin, la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius, previ informe del Departament
d’Inspecció Educativa, podrà autoritzar la impartició d’aquestes matèries a un
número inferior d’alumnes.
17. Canvi de modalitat, via o itinerari
17.1 Un alumne o alumna que hagi promocionat a segon o que hagi de repetir
parcialment o totalment primer, podrà canviar de modalitat, via o itinerari.
Aquest canvi s’ha d’efectuar en el moment de formalitzar la matrícula.
17.2 Els centres han d’assegurar que l’alumnat que canviï de modalitat, en
finalitzar l’etapa, hagi superat les matèries comunes, sis matèries de modalitat
de les quals almenys cinc matèries de la nova modalitat, tres d’elles cursades a
segon, i dues matèries optatives.
17.3 Per fer el còmput de les matèries superades que s’indica al punt anterior,
existeix la possibilitat de comptabilitzar matèries superades del primer curs i
que siguin matèries de modalitat com a optatives i viceversa, sempre que
l’optativa cursada sigui matèria pròpia de la nova modalitat.
17.4 En el cas que l’alumnat, amb motiu del canvi, hagi d’afegir matèries de
primer en el seu itinerari educatiu, aquestes no tendran incidència en la
promoció del primer al segon curs.
17.5 En el cas que, per motius de l’organització horària del centre, l’alumnat
no pugui assistir a les classes de les matèries del primer curs necessàries per al
canvi de modalitat, via o itinerari, els departaments didàctics implicats
proposaran a l’alumnat un programa de treball amb especificació de les
formes d’avaluació que se seguiran per tal de verificar la superació de la
matèria.
17.6 Una matèria pròpia de la modalitat que s’abandona i que s’hagi aprovat
pot comptabilitzar-se com la matèria optativa de segon.
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17.7 Si l’alumnat promociona amb matèries pròpies de la modalitat que
s’abandona no superades, seran substituïdes per les de la nova modalitat.
17.8 El canvi de modalitat o d’itinerari es farà sempre respectant la relació
entre les matèries que es relacionen a l’annex 5.
17.9 Si, per causa de l’apartat anterior, l’alumnat ha de cursar una o més
matèries de modalitat del curs anterior, alguna d’aquestes pot computar-se
com a optativa de segon curs.
17.10 No obstant l’establert a l’apartat 1, una vegada començat el curs, si ho
comunica prèviament al cap d'estudis, podrà canviar d’itinerari o de
modalitat, amb caràcter general i sempre que l'organització del centre ho
permeti, dins dels 15 primers dies lectius. Transcorreguts aquests quinze dies,
qualsevol canvi ha de ser autoritzat pel director del centre.
18. Currículum
18.1 El currículum de batxillerat és l’establert al Reial Decret 1467/2007, de 2
de novembre pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus
ensenyaments mínims i el Decret autonòmic que el desenvolupa.
18.2 Els centres docents desenvoluparan i completaran el currículum establert
en aquest Decret. Aquesta concreció curricular, que s’ha d’incloure en el
projecte educatiu del centre, ha de contenir com a mínim els itineraris de les
diverses modalitats, l’oferta de matèries optatives i les programacions
didàctiques de les diverses matèries.
19. Orientació i tutoria
19.1 L’orientació educativa i professional i la tutoria individualitzada de
l’alumnat, té per objectiu el desenvolupament integral i equilibrat de les seves
capacitats, facilitant la seva relació amb els altres així com orientació
acadèmica posterior a l’etapa del batxillerat o la seva inserció laboral.
19.2 L’orientació i suport al procés educatiu de l’alumnat és responsabilitat de
tot el professorat en un marc de col·laboració amb el tutor o tutora amb les
famílies dels alumnes i, en el seu cas, amb el departament d’orientació.
19.3 Cada grup d’alumnes disposarà d’un professor tutor, al qual correspon la
coordinació de l’equip docent de grup en el desenvolupament i avaluació dels
processos d’ensenyament i aprenentatge. També li correspon la tutoria
individualitzada dels alumnes del grup.
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19.4 El professor tutor tendrà assignada una hora lectiva setmanal per realitzar
les funcions de tutoria. L’atenció individualitzada de l’alumnat serà
incompatible amb les activitats lectives de l’alumnat.
20. Avaluació
20.1 El professorat ha d’avaluar l’aprenentatge de l’alumnat, els processos
d’ensenyament i la pròpia pràctica docent.
20.2 L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i diferenciada
segons les distintes matèries i es durà a terme tenint en compte els diferents
elements del currículum.
20.3 El professorat de cada matèria decidirà, en finalitzar el curs, si l’alumne o
alumna n’ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els
criteris d’avaluació.
20.4 L’equip docent de grup, constituït pel conjunt de professors de l’alumne
o alumna coordinats pel professor tutor, actuarà de manera col·legiada al llarg
del procés d’avaluació, valorarà l’evolució de l’alumne o alumna en el conjunt
de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del
batxillerat així com, al final de l’etapa, la seva possibilitat de progrés en estudis
posteriors.
20.5 L’alumnat podrà realitzar una prova extraordinària de les matèries no
superades en els tres primers dies hàbils del mes de setembre. Aquestes proves
extraordinàries les elaboraran i qualificaran els departaments didàctics d’acord
amb les programacions didàctiques corresponents.
21. Promoció
21.1 L’alumnat promocionarà al segon curs quan hagi superat totes les
matèries cursades o tengui avaluació negativa en dues matèries com a màxim.
21.2 Els qui promocionin sense haver superat totes les matèries, hauran de
matricular-se de les matèries pendents del curs anterior. Els centres
organitzaran les activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.
22. Permanència d’un any més en el mateix curs
22.1 L’alumnat que no promocioni a segon curs haurà de romandre un any
més al primer, que haurà de cursar de nou en la seva totalitat si el nombre de
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matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.
22.2 Els qui no promocionin a segon curs i tenguin avaluació negativa en tres o
quatre matèries podran optar per repetir curs en la seva totalitat o per
matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa i ampliar
aquesta matrícula amb dues o tres matèries de segon que els centres
considerin. En qualsevol cas, aquestes matèries de segon no podran requerir
coneixements inclosos en matèries de primer no superades. La matrícula en
aquestes matèries de segon tendrà caràcter condicionat i s’haurà d’estar en
condicions de promocionar a segon dins el curs escolar per tal que aquestes
matèries puguin ser qualificades.
22.3 L’alumnat que hagi promocionat a segon i que en finalitzar aquest curs
tengui avaluació negativa en algunes matèries es podrà matricular d’aquestes
sense necessitat de cursar de nou les matèries ja superades.
23. Flexibilització dels estudis de batxillerat
23.1 La flexibilització ordinària dels ensenyaments de batxillerat consisteix en la
possibilitat de cursar aquests estudis en tres anys acadèmics.
23.2 Els centres establiran criteris i valoraran la conveniència d’aquesta via per
determinats alumnes que, en tot cas, ha de ser voluntària i ha de comptar amb
l’autorització dels seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat.
23.3 En els centres es crearà una comissió de flexibilització que decidirà sobre
la incorporació dels alumnes a aquesta via. Aquesta comissió estarà formada
pel director, el cap d’estudis, l’orientador i un representant de la comissió de
coordinació pedagògica.
23.4 Les matèries s’estructuren en tres blocs i cada un es cursa en un any
acadèmic. La distribució de matèries en blocs és l’establerta al final d’aquest
apartat.
23.5 L’alumnat que cursi el primer bloc formarà part d’un grup ordinari de
primer cursant només les matèries del bloc. L’alumnat que cursi el segon bloc
formarà part d’un grup ordinari de primer cursant les matèries d’aquest curs i
s’adequaran els horaris per tal que puguin cursar les matèries de segon amb un
grup ordinari de segon. L’alumnat que cursi el tercer bloc, formarà part d’un
grup ordinari de segon cursant només les matèries del bloc.
23.6 L’avaluació d’aquests alumnes es farà en els mateixos termes que la resta
de l’alumnat. L’alumnat que cursi el primer bloc promocionarà al segon bloc si
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supera totes les matèries del bloc o té avaluació negativa en una matèria com a
màxim. L’alumnat que cursi el segon bloc promocionarà al tercer bloc si té
com a màxim dues matèries pendents de primer.
23.7 Les matèries pendents de blocs anteriors s’han de superar en els mateixos
termes que la resta de matèries pendents.
23.8 La incorporació a aquesta flexibilització es farà al començament del curs
en el moment de formalitzar la matrícula. No obstant, a petició de l’interessat,
previ informe del seu tutor de grup, la comissió de flexibilització podrà
autoritzar la incorporació d’un alumne o alumna a aquesta via fins a la segona
avaluació del curs.
Bloc I
- Educació física
- Filosofia i ciutadania
- Llengua estrangera I
- Tres matèries
de
modalitat de primer
- Optativa de primer

-

Bloc II
Ciències per al món
contemporani
Història de la filosofia
Llengua castellana I
Llengua catalana I
Llengua estrangera II
Religió
Optativa de segon

-

Bloc III
Història d’Espanya
Llengua castellana II
Llengua catalana II
Tres matèries de
modalitat de segon

24. Ensenyaments de religió
24.1 Els ensenyaments de religió s’inclouen en el batxillerat, d’acord amb
l’establert en la disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació.
24.2 Els ensenyaments de religió són d’oferta obligada per a tots els centres. Al
començament de cada curs acadèmic els alumnes majors d’edat i els pares o
tutors legals dels alumnes menors d’edat hauran de manifestar, en el moment
de la matrícula, si els seu fills han de rebre o no ensenyaments de religió.
24.3 Els ensenyaments de religió s’impartiran en el primer curs segons la
distribució horària que figura a l’annex 2. Els centres garantiran que aquests
ensenyaments s’imparteixen en horari lectiu.
24.4 L’alumnat que no opti per rebre ensenyaments de religió podrà romandre
en el centre realitzant activitats d’estudi en les dependències que a l’efecte
habiliti el centre.
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24.5 L’avaluació dels ensenyaments de la religió catòlica es realitzarà en els
mateixos termes i amb els mateixos efectes que les altres matèries de l’etapa.
L’avaluació dels ensenyaments de les altres confessions religioses amb les que
l’Estat té subscrits acords de cooperació s’ajustarà a allò establert en els
respectius acords.
24.6 Per tal de garantir el principi d’igualtat i la llibre concurrència entre tot
l’alumnat, les qualificacions que s’obtinguin en l’avaluació de l’ensenyament de
la religió no es computaran en la obtenció de la nota mitjana a efectes d’accés
a la Universitat ni en les convocatòries per a l’obtenció de beques i ajudes a
l’estudi en les quals hagin d'entrar en concurrència els expedients acadèmics.
25. Ensenyaments del sistema educatiu espanyol impartits en llengües
estrangeres.
25.1 Els centres sostinguts amb fons públics que desitgin impartir alguna
matèria en llengua estrangera es regiran per l’establert a la Resolució de la
convocatòria per a la implantació de seccions europees per al curs 2008-09.
Per a l’admissió d’alumnes s’aplicaran els criteris establerts per la Conselleria
d’Educació i Cultura. Entre els criteris particulars no es podran establir criteris
lingüístics.
25.2 Els centres privats que desitgin impartir alguna matèria en llengua
estrangera hauran de sol·licitar l’autorització a la direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
25.3 La impartició d’una matèria en llengua estrangera no ha de suposar la
modificació dels aspectes bàsics del currículum regulats al Reial Decret
1631/2006, de 29 de desembre ni afectar a allò establert en el Decret 92/1997,
de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears. Es
procurarà que al llarg de l’etapa, l’alumnat que rebi aquests ensenyaments
adquireixi la terminologia bàsica de la matèria en ambdues llengües oficials.
26. Validesa del llibre de qualificacions del batxillerat
Els llibres de qualificacions del batxillerat tendran els efectes d’acreditació
establerts a la legislació vigent respecte als ensenyaments cursats fins a la
finalització del curs 2007-08. A partir del curs 2008-09 serà l’historial
acadèmic de batxillerat el document que tendrà el valor acreditatiu dels
ensenyaments realitzats. Mentre l’obertura de l’historial acadèmic de batxillerat
suposi la continuació de l’anterior llibre de qualificacions de batxillerat, aquest
s’ha d’unir a l’historial acadèmic, en el qual s’ha d’indicar la sèrie i el número
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2n

1r

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

Matèries comunes

ANNEX 1
Distribució de les matèries en el Batxillerat

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 2
Distribució de l’horari lectiu setmanal
Matèries
Ciències per al món contemporani
Educació física
Filosofia i ciutadania
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Llengua estrangera
Religió

1r curs

2n curs

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4 hores 4 hores
Matèries de modalitat (tres a cada curs)
per
per
matèria matèria
Matèria optativa (una a cada curs)
4
4
34
31
Total

ANNEX 3
Assignació de les matèries optatives als departaments didàctics
Matèria

Departament preferent

Altres departaments

Ampliació de matemàtiques Matemàtiques
Fonaments d’administració i Professors de l’especialitat
gestió
d’economia / Departament
de família professional:
administració
Geologia
Biologia i geologia
Història i cultura de les Illes Ciències socials, geografia i
Balears
història
Literatura castellana
Llengua
castellana
i
literatura
Literatura catalana
Llengua catalana i literatura
Mecànica
Física i química/Tecnologia
Principis
fonamentals Departament de família Física i química / Tecnologia
d’electrònica
professional: electricitat i
electrònica
Psicologia
1. Professorat
de Filosofia
l’especialitat
de
psicologia i pedagogia
2. Professorat titulat en
psicopedagogia.
Segona llengua estrangera
Llengües estrangeres
Sociologia
Filosofia
Ciències socials, geografia i
història
Taller
d’aplicacions Dibuix i educació plàstica i
artístiques
visual
Taller de volum
Dibuix i educació plàstica i
visual
Tallers artístics
Dibuix i educació plàstica i
visual
Tècniques experimentals
Física i química / Biologia i
geologia / Tecnologia
Tecnologies de la informació 1. Departament de família Física i química/
i la comunicació
professional: informàtica Matemàtiques/ Tecnologia
2. Professorat titulat en
informàtica
(*) Quan els departaments apareixen separats per la barra inclinada (/) no s’hi indica cap
tipus de prioritat, sinó que ho poden impartir indistintament. La numeració indica prioritat.

ANNEX 4

Matèries optatives vinculades a les modalitats del batxillerat
Matèria

Currículum

• Tallers artístics:
(fotografia, gravat, ceràmica, pintura, •
joieria, tèxtil…)

•

•
Taller de volum (Volum II)
•
Taller d’aplicacions artístiques dels
sistemes de representació
•
Sociologia
Tècniques experimentals

•
•
•
•

Resolució 29/12/92 (BOE 25 29/01/93)
Ordre 20 /06/03 (BOIB 100 12/07/03)
Ordre 20/06/03 (BOIB 100 12/07)

Modalitat de
Ciències i tecnologia

•
•

Resolució 29/12/92 (BOE 25 29/01/93)

•

•

Ordre 20 /06/03.
(BOIB 100 12/07)

Ampliació de matemàtiques
Geologia
Mecànica
Principis fonamentals d’electrònica

•
•
•
•

Ordre 20/06/03(BOIB 100 12/07)
Ordre 20/06/03(BOIB 100 12/07)
Annex Decret 111/2002 (BOIB 29/08/02
Resolució 30/07/93 (BOE 14/08/93)

Modalitat
humanitats, ciències
i socials

Modalitat d’artS

Modalitat

•
•
•

Història i cultura de les Illes Balears
Literatura castellana
Literatura catalana

•
•
•

Ordre 20/06/03 (BOIB 100 12/07)
Ordre 21/05/99 (BOCAIB 70 03/06)
Ordre 21/05/99 (BOCAIB 70 03/06)

•
•

Sociologia
Fonaments d’administració i gestió

•
•

Ordre 20/06/03 (BOIB 100 12/07)
Resolució 30/07/93 (BOE 14/08/93)

Matèries optatives generals per a totes les modalitats
•
•
•

Matèries
Segona llengua estrangera I
TIC (*)
Estada en l’empresa

•
•
•

Currículum
Decret 111 02/08/02 (BOIB 104 29/08)
Ordre 20/06/03 (BOIB 100 12/07)
Ordre 20/06/03 (BOIB 100 12/07)

•
•

Segona llengua estrangera II
Psicologia

•
•

Decret 111 02/08/02 (BOIB 104 29/08)
Ordre 20/06/03 (BOIB 100 12/07)

ANNEX 5
Relació de matèries de segon que requereixen coneixements previs de matèries
de primer per poder ser cursades
Matèries de segon

Matèries de primer que s’han
d’haver cursat
Llengua castellana i literatura I
Llengua catalana i literatura I
Llengua estrangera I
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Volum
Anàlisi musical I
Grec I
Llatí I
les Matemàtiques aplicades a les
ciències socials I
Matemàtiques I
Tecnologia industrial I
Segona llengua estrangera I

Llengua castellana i literatura II
Llengua catalana i literatura II
Llengua estrangera II
Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Taller de volum
Anàlisi musical II
Grec II
Llatí II
Matemàtiques aplicades a
ciències socials II
Matemàtiques II
Tecnologia industrial II
Segona llengua estrangera II
Física
Química
Física i química
Electrotècnia
Mecànica
Biologia
Geologia
Biologia i geologia
Ciències de la terra i mediambientals

ANNEX 6
Model de diligència
Diligència per fer constar que aquest Llibre de qualificacions del batxillerat de
l’alumne/-a _______________________________________________ es tanca
amb data _______________ amb motiu de l’obertura del seu Historial
acadèmic, segons el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els seus ensenyaments mínims.
Vist i plau
El/La director/a

El/La secretari/ària

Ampliació de les Instruccions de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives de 27 de març de 2008, sobre el
desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2008-09
Després de les reunions realitzades amb els directors de centres s’ha cregut
oportú ampliar certs apartats de les Instruccions de la Direcció General
d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de 27 de març de 2008,
sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2008-09
1. A l’apartat 7 s’afegeixen dos punts:
“7.6 Per obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva en totes
les matèries dels dos cursos del batxillerat.
7.7 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 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.”
2. A l’apartat 19 s’afegeix un nou punt:
“19.5 Els centres, dins el pla d’acció tutorial, especificaran l’organització de la
tutoria de l’alumnat de batxillerat i podran establir els moments del curs en
què l’hora de tutoria hagi de ser d’atenció grupal.”
3. A l’apartat 20 s’afegeix un nou punt:
“20.6 L’alumnat que en el curs 2008-09 cursi segon amb matèries pendents de
primer serà avaluat d’aquestes matèries d’acord amb el currículum cursat en el
curs 2007-08.”
4. L’apartat 22 té una nova redacció:
“22.1 L’alumnat que no promocioni a segon curs haurà de romandre un any
més a primer, que haurà de cursar de nou en la seva totalitat si el nombre de
matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.
22.2 Els qui no promocionin a segon curs i tenguin avaluació negativa en tres o
quatre matèries podran optar per repetir curs en la seva totalitat o per
matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa i ampliar
aquesta matrícula amb dues o tres matèries de segon. En qualsevol cas,
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