ANNEX 1
Equivalència de diversos ensenyaments i proves als efectes d’eximir d’examinar-se de determinats àmbits de la prova lliure per a
l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Els estudis que figuren a continuació són vàlids per eximir d’examinar-se de l’àmbit de la prova que s’hi determina.

MATÈRIES DE 4t D’ESO
(LOE/ LOGSE)

Matemàtiques i al menys
una de les matèries
següents:
- Física i química
- Biologia i geologia
- Informàtica
- Tecnologia
- Llengua catalana i
literatura
- Llengua castellana i
literatura
- Llengua estrangera:
anglès
Ciències socials:
geografia i història i al
menys una de les
matèries següents:
- Educació eticocívica
- Educació ètica
- Educació plàstica i
visual
- Música

ÀMBITS DE
CONEIXEMENT DEL
NIVELL II D’ESPA
(LOE)

Cientificotecnològic

Comunicació

CAMPS DE
CONEIXEMENT 4t
D’ESPA (LOGSE)

-

Matemàtiques
Ciències de la
naturalesa

Comunicació

PROVES LLIURES
PER A L’OBTENCIÓ
DE GRADUAT EN
ESO
(O 31/05/2001)
(BOIB 7/06/2001)

-

Matemàtiques
Ciències de la
naturalesa

Comunicació

MÒDULS
VOLUNTARIS
Programa de
qualificació
professional inicial

Cientificotecnològic

Comunicació

ASIGNATURES DE 2n
DE BUP
(Llei 14/1970, de 4
d’agost)

-

Matemàtiques
Física i química

-

Llengua catalana i
literatura
Llengua castellana i
literatura
Llengua estrangera

-

Social

Social

Social

Social

Una de les assignatures
següents:
Geografia humana i
econòmica
Geografia i història

ÀMBIT DE CONEIXEMENT
DE LA PROVA QUE
RESULTA EXEMPT

CIENTIFICOTECNOLÒGIC

COMUNICACIÓ

SOCIAL

ANNEX 2
Reconeixement de la formació reglada per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Taula 1
MATÈRIES DE 2n D’ESO (LOE)
Decret 73/2008
(BOIB de 2/07/2008)

MATÈRIES DE 2n D’ESO (LOGSE)
Decret 86/2002
(BOIB 29/06/2002)

Matemàtiques i al menys una de les
matèries següents:
- Ciències de la naturalesa
- Tecnologies

Matemàtiques i al menys una de les
matèries següents:
- Ciències de la naturalesa
- Tecnologia

- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura
- Llengua estrangera: anglès
Ciències socials: geografia i història i al
menys una de les matèries següents:
- Educació per a la ciutadania i els drets
humans
- Música

- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura
- Llengua estrangera: anglès
Ciències socials: geografia i història
i al menys una de les matèries
següents:
- Educació plàstica i visual
- Música

CAMPS DE
CONEIXEMENT 2n
D’ESPA (LOGSE)
R 19/07/1994
(BOE 11/08/1994)

8è D’EGB
Llei 14/1970
(BOE 6/08/1970)

ÀMBITS DE
CONEIXEMENT DEL
NIVELL I D’ESPA (LOE)

- Matemàtiques
- Ciències de la
naturalesa

- Matemàtiques
- Ciències de la naturalesa
- Tecnologia

- Cientificotecnològic

- Comunicació

- Llengua catalana
- Llengua castellana
- Idioma modern

- Comunicació

- Ciències socials
- Educació artística

- Social

- Societat

En el cas que la persona interessada tengui matèries superades d’un curs dels ensenyaments de la taula anterior però no
tengui superades totes les matèries necessàries per tenir exempt l’àmbit corresponent del nivell I d’ESPA, se li ha d’eximir
de cursar els mòduls dels ensenyaments secundaris per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació
secundària obligatòria (LOE) que corresponguin a les matèries superades.
En el cas que la persona interessada tengui superats mòduls d’algun camp de coneixement d’ESPA (LOGSE) té l’exempció
de cursar els mateixos mòduls dels ensenyaments secundaris per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en
educació secundària obligatòria (LOE).

Taula 2
MATÈRIES DE 4t D’ESO
(LOGSE)
D 86/2002
(BOIB 29/06/2002)
(LOE)
D 73/2008
(BOIB de 2/07/2008)
Matemàtiques i al menys una de les
matèries següents:
- Física i química
- Biologia i geologia
- Informàtica
- Tecnologia

CAMPS DE
CONEIXEMENT 4t
D’ESPA (LOGSE)
R 19/07/1994
BOE 11/08/1994)

-

Matemàtiques
Ciències de la
naturalesa

ASIGNATURES DE 2n DE
BUP
(Llei 14/1970, de 4
d’agost)

-

Matemàtiques
Física i química

Cientificotecnològic

PROVES LLIURES
PER A L’OBTENCIÓ
DE GRADUAT EN
ESO
(O 31/05/2001)
(BOIB 7/06/2001)

-

Matemàtiques
Ciències de la
naturalesa

ÀMBITS DE CONEIXEMENT
DEL NIVELL II D’ESPA I DE
LA PROVA LLIURE PER A
L’OBTENCIÓ DE GRADUAT
EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA (LOE)

Cientificotecnològic

-

- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura
- Llengua estrangera: anglès
Ciències socials: geografia i història i al
menys una de les matèries següents:
- Educació ètica
- Educació eticocívica
- Educació plàstica i visual
- Música

Comunicació

Social

Llengua catalana i
literatura
Llengua castellana i
literatura
Llengua estrangera
Una de les assignatures
següents:
Geografia humana i
econòmica
Geografia i història

MÒDULS
VOLUNTARIS
Programa de
qualificació
professional inicial

Comunicació

Comunicació

Comunicació

Social

Social

Social

En el cas que la persona interessada tengui matèries superades d’un curs dels ensenyaments de la taula anterior però no
tengui superades totes les matèries necessàries per tenir exempt l’àmbit corresponent del nivell II d’ESPA, se li ha d’eximir
de cursar els mòduls dels ensenyaments secundaris per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació
secundària obligatòria (LOE) que corresponguin a les matèries superades.
En el cas que la persona interessada tengui superats mòduls d’algun camp de coneixement d’ESPA (LOGSE) té l’exempció
de cursar els mateixos mòduls dels ensenyaments secundaris per a persones adultes que condueixen al títol de graduat en
educació secundària obligatòria (LOE).

