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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

24742

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es
regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit
territorial de les Illes Balears

La societat actual exigeix dels seus ciutadans un compromís formatiu permanent. L’educació de persones adultes constitueix una part molt
important de la xarxa d’accions formatives que promouen i faciliten l’aprenentatge durant tota la vida. La seva finalitat és l’adquisició,
actualització i ampliació de les capacitats per tal de promoure l’accés als diversos nivells del sistema educatiu i al món laboral, així com
afavorir la participació en la vida social, cultural i econòmica. Una acció més vers l’objectiu d’una formació permanent és la possibilitat per a
les persones majors de vint anys d’obtenir el títol de batxiller mitjançant la superació d’una prova lliure.
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), disposa a l’article 69.4 que les administracions educatives, en l’àmbit de les seves
competències, organitzaran periòdicament proves per obtenir directament el títol de batxiller per a majors de vint anys.
Tant el Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els ensenyaments mínims, com el
Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears, disposen que correspon a les
administracions educatives organitzar de forma periòdica proves perquè les persones majors de vint anys puguin obtenir directament el títol
de batxiller, sempre que demostrin haver assolit els objectius del batxillerat. Aquestes proves s’han d’organitzar de manera diferenciada
segons les modalitats del batxillerat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2012/191/802639

Per tot això, havent consultat el Consell Escolar de les Illes Balears i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent

ORDRE
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre té per objecte regular la prova lliure dirigida a obtenir el títol de batxiller per a les persones majors de vint anys en l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
Article 2
Finalitat i efectes de la prova
1.La finalitat de la prova és valorar l’assoliment dels objectius del batxillerat.
2. En el cas que se superin positivament tots els exercicis de les matèries d’aquesta prova, l’examinand estarà en condicions d’obtenir el títol
de batxiller.

Article 3
Convocatòries
1. El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, competent en matèria d’educació de persones adultes, ha de dictar,
cada curs acadèmic, una resolució per convocar la prova per a l’obtenció del títol de batxiller per a persones majors de vint anys. Si
l’administració educativa ho considera pertinent, es poden fer altres convocatòries, en el mateix any acadèmic, amb caràcter extraordinari.
2. La resolució de la convocatòria ha de fixar el termini d’inscripció, els dies de realització de la prova lliure, els centres educatius on s’ha de
realitzar, l’horari i la durada dels exàmens, i qualsevol altra qüestió que es consideri necessària per a dur a terme la prova.
3. La resolució de convocatòria haurà d’informar dels criteris de qualificació de cada matèria, així com del material necessari per realitzar els
diferents exercicis.
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4. La resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats.
Article 4
Estructura i realització de la prova
1. La prova s’organitza de forma diferenciada segons les modalitats del batxillerat.
2. La prova per obtenir el títol de batxiller per a persones majors de vint anys ha de ser única per a totes les persones inscrites a cada
convocatòria i s’ha de realitzar de forma simultània. Els exercicis de la prova s’han de realitzar en jornades consecutives.
3. L’estructura de la prova és la següent:
a) 1a part (matèries comunes): llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, primera llengua estrangera, història
d’Espanya i història de la filosofia.
b) 2a part: tres matèries de 2n de batxillerat de la modalitat escollida (vegeu l’annex).
4. La prova constarà d’un exercici per a cadascuna de les matèries a les quals fa referència l’apartat anterior d’aquest article. Cada participant
ha de realitzar els exercicis que corresponguin a les matèries per a les quals hagi formalitzat la inscripció.
5. Els continguts dels exercicis han de tenir com a referent l’Annex del Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el
currículum del batxillerat a les Illes Balears.
6. Els participants que hagin finalitzat els ensenyaments professionals de música o dansa només hauran de superar les matèries de la primera
part d’aquesta prova per obtenir el títol de batxiller.

Article 5
Requisits de les persones participants
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1. Poden participar a aquesta prova totes les persones que acreditin els següents requisits:
a. Tenir vint anys el dia que es faci el primer exercici de la prova.
b. Ser resident a les Illes Balears.
c. Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l’homologació
d’aquest títol.
d. No estar en possessió del títol de batxiller regulat a l’article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o qualsevol altre
títol declarat equivalent o homologat a tots els efectes.
e. No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les modalitats o règims.
2. L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits implica l’anul·lació de la inscripció a la corresponent convocatòria i dels resultats
acadèmics que s’hagin pogut obtenir.
Article 6
Inscripció
1. Per tal d’inscriure’s a la prova, els participants hauran de lliurar el model de sol·licitud d’inscripció emplenat i la documentació necessària
en els termes i en el termini que estableixi la resolució de cada convocatòria.
2. La inscripció a la prova estarà sotmesa al pagament de la taxa que s’indiqui a la resolució de cada convocatòria.

Article 7
Exempcions i matèries superades anteriorment
1. Les persones que hagin superat alguna matèria mitjançant la prova lliure en convocatòries anteriors o que acreditin estudis superats amb
anterioritat i que puguin resultar equivalents a alguna de les matèries de la prova poden sol·licitar-ne la convalidació en el moment de la
inscripció i presentar la documentació acreditativa corresponent.
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2. La superació de matèries mitjançant aquesta prova no n’implica la convalidació en qualsevol dels règims oficials ordinari, nocturn i a
distància.
3. Els participants que puguin estar exempts de realitzar la prova de llengua catalana i literatura, segons el que preveu l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Esports, de dia 29 d’abril de 1998, de regulació de l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes,
podran sol·licitar-la d’acord amb el que s’estableix en l’Ordre esmentada.

Article 8
Llistes d’admesos i exclosos i termini de reclamacions
1. La resolució de convocatòria ha de determinar els terminis de publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos, publicació de
reclamacions i de la llista definitiva d’admesos i exclosos.
2. A les llistes provisional i definitiva d’admesos han de constar la matèria o matèries de les quals els participants hagin d’examinar-se, les
matèries ja superades i , si és el cas, l’exempció de l’avaluació de la matèria de llengua catalana i literatura.
Article 9
Nomenament, constitució i composició dels tribunals
1. El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional 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 cada tribunal examini com a màxim 175 persones.
2. Els tribunals han d’estar integrats per una persona que n’exerceix la presidència i una altra que en fa les funcions de secretari. A més,
també formaran part del tribunal vocals especialistes de les distintes matèries. Com a màxim hi haurà tants vocals com a matèries diferents
que formin part de la prova. Els membres del tribunal han de pertànyer al cos de Catedràtics o al de professors de secundària.
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3. Els tribunals tindran les funcions següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Organitzar la realització de la prova.
Avaluar i qualificar els exercicis.
Complimentar les actes de l’avaluació.
Atendre i resoldre les reclamacions presentades.
Altres funcions que els siguin encomanades per l’Administració Educativa en l’àmbit de les seves competències

4. El president del tribunal tindrà les atribucions següents:
a. Dirigir i coordinar les actuacions del tribunal.
b. Decidir l’admissió dels sol·licitants a participar a la prova d’acord amb els requisits establerts.
c. Resoldre conjuntament amb el Servei d’Ordenació Educativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, les sol·licituds de
convalidació a les quals fa referència l’apartat 1 de l’article 7.
5. Els tribunals han de vetllar perquè es realitzin les adaptacions necessàries en temps i mitjans per facilitar que les persones que es puguin
acollir a l’article 21 del Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears,
realitzin la prova.
Article 10
Avaluació, qualificació de la prova i certificacions
1. La prova ha d’avaluar l’assoliment dels objectius del batxillerat establerts a l’article 33 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, així com els fixats en els aspectes bàsics del currículum establerts tant en el Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’estableix l’estructura del batxillerat i es fixen els ensenyaments mínims, com en el Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix
l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears.
2. Cada tribunal ha de realitzar una sessió d’avaluació en la qual ha de complimentar el model d’acta d’avaluació que estableixi el director
general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. A l’acta s’ha de fer constar una relació de totes les persones admeses a la prova amb
les qualificacions obtingudes.
3. Si una persona admesa no es presenta a l’exercici d’alguna de les matèries de la prova, s’ha de fer constar com a no presentat (NP) a la
casella corresponent de l’acta.
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4. La qualificació global obtinguda a cada una de les matèries de la prova és numèrica i s’expressa en nombres enters, de 0 a 10. Es considera
que una matèria està superada quan l’examinand ha obtingut una qualificació de cinc (5) o superior. Per obtenir el títol de batxiller cal tenir
superades totes les matèries que conformen la prova. La nota mitjana s’obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les
matèries de la prova arrodonida a la centèsima més pròxima i en cas d’equidistància a la superior.
5. En el cas d’exempció d’avaluació de llengua catalana i literatura, aquesta matèria no s’ha de tenir en compte per calcular la nota mitjana.
En el cas dels participants que tinguin superada anteriorment matèries equivalents a alguna de les de la prova, i a l’efecte de calcular la nota
mitjana de batxillerat, s’ha de tenir en compte la qualificació que consti en els historials acadèmics dels participants. En el supòsit contemplat
a l’article 4 apartat 6, la nota mitjana s’obtindrà calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries de la primera part de la
prova i les matèries del sisè curs dels ensenyaments professionals de música o dansa arrodonida a la centèsima més pròxima i en cas
d’equidistància a la superior.
6. Els secretaris dels centres on es dugui a terme la prova poden expedir a les persones que tenguin totes les matèries de la prova superades un
certificat que acrediti que han superat la prova i que estan en condicions d’obtenir el títol de batxiller.
7. En el cas que els aspirants no superin la prova però aprovin alguna matèria, les qualificacions de les matèries aprovades es poden mantenir
per a successives convocatòries. En aquest cas, els secretaris dels centres on es realitzi la prova han d’expedir un certificat que acrediti les
matèries superades, amb indicació de la qualificació obtinguda, segons el model que estableixi el director general d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional.
Article 11
Reclamacions
1. Els participants poden presentar una reclamació si consideren incorrecta l’aplicació dels criteris d’avaluació i qualificació. La reclamació
s’ha de realitzar per escrit dirigida al president del tribunal, argumentant les raons que la motiven, i s’ha de lliurar al centre on s’ha realitzat la
prova en el termini dels cinc dies hàbils a partir de la data de publicació de les qualificacions.
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2. El tribunal ha de realitzar una sessió d’avaluació extraordinària per resoldre les reclamacions presentades, en els cinc dies hàbils següents a
l’acabament del termini per presentar les reclamacions. En cas necessari es podrà comptar amb assessors especialistes que no formin part del
tribunal. La decisió presa pel tribunal s’ha de comunicar en un termini de tres dies hàbils a la persona interessada. Si les decisions modifiquen
les qualificacions, aquestes modificacions s’han de traslladar a l’acta final.
3. Contra les actes dels tribunals es pot interposar un recurs d’alçada davant del director general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional, 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 12
Proposta de títol
1. Els tribunals han de lliurar als centres on es realitza la prova una còpia de l’acta final d’avaluació.
2. Els secretaris dels centres on es faci la prova són els encarregats de trametre les propostes de titulació a la directora general de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives i de lliurar-los als participants que hagin obtingut el títol de Batxiller.
Article 13.
Protecció de dades de caràcter personal.
1. La inscripció d’una persona a la prova lliure per a l’obtenció del títol de batxiller per a majors de vint anys suposa el consentiment per al
tractament de les seves dades, a efectes administratius d’organització de la prova, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, segons disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei.
Disposició addicional primera. Cursos de Preparació
Els Centres d’Educació de Persones Adultes poden organitzar cursos destinats a la preparació de la prova lliure de batxiller per a majors de
20 anys.
Disposició final primera. Autorització
S’autoritzen als directors generals competents en matèria d’educació perquè adoptin les mesures necessàries per aplicar el que disposa
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aquesta Ordre.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 de novembre de 2012
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

Annex
Modalitats de batxillerat

Ciències i Tecnologia

Arts
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Via Arts plàstiques:
- Dibuix artístic II
- Dibuix tècnic II
- Disseny
- Història de l’art
- Tècniques d’expressió
Via Arts escèniques:
- Anàlisi musical II
- Arts escèniques
- Història de la música i
de la dansa
- Literatura universal

graficoplàstica

-

Biologia
Ciències de la terra i
mediambientals
Dibuix tècnic II
Electrotècnia
Física
Matemàtiques II
Química
Tecnologia industrial II
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Humanitats i
Ciències Socials

-

Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Literatura universal
Llatí II
Matemàtiques aplicades
a les ciències socials II

