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a la resta de preus acadèmics, han d’abonar-los íntegrament.
- Família nombrosa de categoria general
Tenen una reducció del 50 % en els preus per crèdit en primera matrícula.
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, han d’abonar-los íntegrament.
b) Matrícula d’honor a batxillerat
Aquells alumnes que es matriculen per primera vegada al primer curs, i
que poden demostrar mitjançant la corresponent certificació acadèmica, que han
assolit la qualificació general de matrícula d’honor a batxillerat o nivell equivalent, tindran dels descomptes següents:
En el moment de formalitzar la matrícula al primer curs, aquests alumnes
només han de pagar les quotes de ‘Serveis generals’ i ‘Obertura d’expedient’ en
el 100 % del preu. Estan exempts de pagament dels preus de matrícula. Pel que
fa a la resta de preus acadèmics, han d’abonar-los íntegrament.
c) Matrícula d’honor de l’ESADIB
La qualificació de matrícula d’honor als estudis cursats a l’ESADIB, permet a l’estudiant el descompte en la matrícula del curs següent de la quantitat
resultant de multiplicar el nombre de crèdits de l’assignatura amb matrícula
d’honor pel preu del crèdit. El nombre de matrícules d’honor no pot excedir el
5 % dels alumnes matriculats en una assignatura en el curs acadèmic corresponent, excepte si el grup és menor de 20 alumnes, que es pot atorgar una matrícula d’honor.
2. Ordenar que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, a l’efecte de publicitat.
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’article 43.1 de
la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i l’article 116 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 31 de març de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 30 de març de
2009 per la qual es regulen les proves lliures perquè les persones
majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4
de maig) estableix, en l’article 68.2, que correspon a les administracions educatives organitzar periòdicament proves per a què les persones majors de devuit
anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagin aconseguit les competències bàsiques i els objectius
de l’etapa.
D’acord amb l’article 28 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel
qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a partir
del curs acadèmic 2008-2009, la prova per a què les persones majors de devuit
anys puguin obtenir el títol de graduat en l’educació secundària obligatòria s’ha
de referir als objectius i als ensenyaments mínims que corresponen a l’educació
secundària obligatòria regulada per la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació.
El Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 92 EXT, de 2
de juliol) determina, al punt 7 de la disposició addicional primera que la
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent organitzarà periòdicament proves per a què les persones majors de devuit anys puguin
obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagin aconseguit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa i
afegeix que aquestes proves s’han d’organitzar basant-se en els tres àmbits de
coneixement en què s’organitzen aquests ensenyaments.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008
per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a
les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària
obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 16 d’octubre) estableix, a la
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disposició addicional única, que la Conselleria d’Educació i Cultura ha de regular les proves esmentades.
A l’article 5 de l’Ordre indicada es determina que aquests ensenyaments
s’organitzen, de forma modular, en tres àmbits: àmbit de comunicació, àmbit
cientificotecnològic i àmbit social.
Aquest mateix article estableix que els àmbits tenen com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum de les matèries de l’educació secundària obligatòria recollits al Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre i al Decret
73/2008, de 27 de juny.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional
i Aprenentatge Permanent i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, la Llei 3/2003, de 26 de
març de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en virtut
del Reial decret 1876, de 12 de desembre de 1997, sobre traspàs de funcions a
la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per finalitat la regulació i l’organització de la prova lliure perquè les persones majors de devuit anys d’edat puguin obtenir directament
el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.
Article 2
Finalitat
La prova per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a les persones majors de devuit anys té com a finalitat permetre a les
persones inscrites demostrar que tenen adquirides les capacitats i les competències bàsiques corresponents als objectius generals propis de l’educació secundària obligatòria. La superació de la prova comporta l’obtenció directa de la titulació de graduat en educació secundària obligatòria
Article 3
Requisits de les persones participants
1. Poden participar en aquestes proves les persones que tenguin devuit
anys, com a mínim, o que els compleixen en l’any natural en què es presenten a
les proves. Les persones inscrites han d’acreditar el compliment d’aquest requisit amb caràcter previ a la realització de la prova, mitjançant un document oficial d’identificació.
2. Les persones que s’inscriguin per fer la prova no han d’estar matriculades en ensenyaments que condueixin a la titulació de graduat en educació
secundària obligatòria.
Article 4
Convocatòries
1. El titular de la Direcció General amb competències en matèria d’educació per a persones adultes ha de dictar, anualment, una Resolució per convocar la prova per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a persones majors de devuit anys. Si l’Administració educativa ho considera pertinent, es poden fer altres convocatòries, dins del mateix any acadèmic, amb caràcter extraordinari.
2. La Resolució ha de fixar el dia de la realització de la prova lliure i els
centres educatius en què s’ha de realitzar.
Article 5
Estructura de la prova
1. La prova s’organitza al voltant dels tres àmbits de coneixement
següents:
a) Àmbit de comunicació, que té com a referent curricular els aspectes
bàsics del currículum corresponent a Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana i Llengua estrangera (anglès).
b) Àmbit cientificotecnològic, que té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponent a Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural de la
matèria d’Educació física.
c) Àmbit social, que té com a referent curricular els aspectes bàsics del
currículum de Ciències socials, Geografia i Història, Educació per a la ciutadania, i els aspectes de percepció recollits en el currículum d’Educació plàstica i
visual i de Música.
2. Les persones inscrites per fer la prova lliure s’han d’examinar de tres
proves específiques, cada una basada en un dels àmbits de coneixement descrits
a l’apartat 1 d’aquest article.
3. Es disposa d’un temps màxim de dues hores per a realitzar la prova
escrita referida a cada àmbit de coneixement. A més, l’àmbit de comunicació ha
de disposar d’una prova oral, que s’ha de convocar per a un altre dia i amb indicació de l’hora.
Article 6
Inscripció per fer la prova i exempcions
1. La inscripció per fer la prova lliure s’ha de fer als centres d’educació
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de persones adultes on s’han de realitzar les proves, segons el model de sol·licitud que determini la Direcció General competent en matèria d’educació per a les
persones adultes. El termini d’inscripció s’estableix a la Resolució que convoca
anualment la prova.
2. Les persones que hagin superat algun àmbit de coneixement mitjançant
aquestes proves o que resultin exemptes d’examinar-se d’algun dels àmbits, d’acord amb les equivalències que conté la taula que figura a l’annex 1 d’aquesta
Ordre, no s’han de tornar a examinar de l’àmbit o àmbits superats. Quan es tornen a inscriure en la prova per superar els àmbits pendents, en convocatòries
posteriors, han d’aportar la certificació que acredita els àmbits superats o la
documentació que permet eximir-se de fer la prova d’algun dels àmbits.
Article 7
Constitució, composició i nomenament dels tribunals
1. Els directors dels centres d’educació de persones adultes han d’informar del nombre de persones inscrites a la Direcció general competent en matèria d’educació de persones adultes, amb la finalitat que es puguin nomenar els
tribunals corresponents.
2. La Direcció general competent en matèria d’educació de persones
adultes ha de nomenar els membres dels tribunals una vegada tancat el període
d’inscripció. S’han de constituir tants tribunals com siguin necessaris, seguint el
criteri que el nombre de persones que s’han d’examinar no ha de ser superior a
75, per a cada tribunal.
3. Els tribunals han d’estar integrats per una persona que exerceix la presidència i quatre vocals, el vocal de menor edat ha d’actuar com a secretari. Els
vocals han de pertànyer al cos de professorat d’ensenyament secundari i han de
ser professors d’un centre d’educació de persones adultes. Els vocals han de
tenir competència docent sobre algun dels mòduls que conformen els àmbits de
la prova.
Article 8
Realització de les proves
1. Les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària
obligatòria per a persones majors de devuit anys han de ser úniques per a totes
les persones inscrites a cada convocatòria i s’han de realitzar de forma simultània. Les proves escrites s’han de realitzar en una sola jornada, en sessions de
matí i horabaixa. La Direcció general competent en matèria d’educació de persones adultes ha de donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prova.
2. La prova ha de ser remesa per la Direcció general competent en matèria d’educació de persones adultes als presidents de cada tribunal nomenat per a
cada ocasió.
3. Els presidents dels tribunals han de garantir el secret de les proves fins
que aquestes s’iniciïn.
4. Els tribunals han de vetllar perquè es realitzin les adaptacions necessàries en temps i mitjans per facilitar que les persones que acreditin tenir alguna discapacitat puguin realitzar les proves.
Article 9
Avaluació, qualificació de la prova i certificacions
1. Cada tribunal ha de realitzar una sessió d’avaluació en la qual ha de
complimentar el model d’acta d’avaluació que estableixi la Direcció general
competent en matèria d’educació per a persones adultes. A l’acta s’han de relacionar totes les persones inscrites a la prova amb les qualificacions obtingudes,
i si n’és el cas, les exempcions d’examinar-se d’algun dels àmbits, perquè la persona interessada aporta estudis superats amb anterioritat i que resulten equivalents d’acord amb la taula de l’annex 1 d’aquesta Ordre. Si la persona interessada no s’ha presentat per examinar-se d’algun dels àmbits de la prova, a la
casella corresponent s’ha de fer constar com a ‘no presentat (NP)’. Si no s’ha
presentat a cap dels àmbits de la prova, s’ha de fer constar aquesta indicació a
cadascuna de les caselles que corresponen als àmbits.
2. La qualificació global obtinguda a cada un dels àmbits de la prova s’ha
de realitzar en els termes següents:
Insuficient (I): 1, 2, 3, 4
Suficient (S): 5
Bé (B): 6
Notable (N): 7, 8
Excel·lent (E): 9, 10
Es considera que un àmbit no està superat quan ha obtingut la qualificació global d’insuficient. Per aprovar la prova cal tenir superats cadascun dels
tres àmbits que la conformen.
3. El tribunal ha d’expedir a les persones que tenguin els tres àmbits de
la prova superats una certificació que acrediti que s’ha superat la prova. El
model de certificat l’estableix la Direcció general competent en matèria d’educació per a persones adultes.
4. Si els aspirants no superen els tres àmbits, però n’aproven algun, les
qualificacions dels àmbits aprovats es mantenen per a successives convocatòries. En aquest cas, el tribunal els ha d’expedir una certificació que acrediti els
àmbits superats, amb indicació de la qualificació obtinguda, segons el model
que estableixi la Direcció general competent en matèria d’educació per a persones adultes.
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Article 10
Reclamacions
1. Els aspirants poden presentar una reclamació si consideren incorrecta
l’aplicació dels criteris d’avaluació. La reclamació, dirigida al president del tribunal, s’ha de realitzar per escrit, en el termini dels cinc dies hàbils posteriors a
la publicació de les qualificacions, i s’ha d’argumentar les raons que motiven la
reclamació.
2. El tribunal, en els dos dies hàbils següents a l’acabament del termini
per presentar les reclamacions, ha de realitzar una sessió d’avaluació extraordinària per resoldre les reclamacions presentades. La decisió presa pel tribunal
s’ha de comunicar a la persona interessada. Si les decisions modifiquen les qualificacions, aquestes modificacions s’han de traslladar a l’acta definitiva.
3. Contra les resolucions dels tribunals es pot interposar un recurs d’alçada davant de l’òrgan que l’ha dictat o davant de la persona titular de la
Direcció general competent en matèria d’educació de persones adultes, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de l’acta, d’acord
amb el que s’estableix als articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 11
Documentació que han de trametre els tribunals
1. Els tribunals han de trametre a la Direcció general competent en matèria d’expedició de títols, la proposta d’expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a les persones que en tenguin dret i una còpia de
l’acta d’avaluació.
2. També, han de trametre una còpia de l’acta d’avaluació i les dades estadístiques de la prova, reflectides mitjançant el model que estableixi la Direcció
general competent en matèria d’educació per a persones adultes, al Servei responsable de l’educació de persones adultes.
Article 12
Autorització
S’autoritza la Direcció de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent per dictar la normativa i realitzar els actes administratius necessaris
per a l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta Ordre.
Disposició addicional única
Efectes de la prova superada parcialment
Els àmbits que se superin com a resultat de les proves no s’han de tornar
a cursar si la persona interessada decideix matricular-se per cursar els ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes.
Disposició derogatòria
Derogació normativa
Es deroga l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 31 de maig de
2001 per la qual es dicten les normes per a la regulació i l’ordenació d’una prova
lliure perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir el títol de
Graduat en educació secundària a les Illes Balears, (BOIB núm. 68, de 7 de
juny), i la resta de normativa de rang igual o inferior el contingut de la qual s’oposi al que s’estableix en aquesta Ordre.
Disposició final primera
Modificació normativa
Es modifica l’annex 1 de l’Ordre de 8 de setembre de 2008 per la qual es
regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones
adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria, a
les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 16 d’octubre) i es regulen les noves equivalències, d’acord en el que està establert a l’annex 2 de la present Ordre
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà de la seva publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 30 de març de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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