CONTINGUTS
Els continguts sobre els quals s’examinen les
persones aspirants són els que determina el
Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual
s’estableix l’estructura i el currículum del
batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm.
107, d’1 d’agost de 2008).

Per a més informació:
Direcció General de Formació Professional i
Formació del Professorat

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS
Les persones aspirants poden sol·licitar la
convalidació de diferents matèries o
l’exempció de Llengua catalana i literatura,
d’acord amb la normativa vigent.

Secció d’Educació de
Persones Adultes

Les matèries aprovades anteriorment es
consideraran superades a l’hora d’obtenir el
títol de batxiller i mantindran els seus
efectes per a convocatòries posteriors.

Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1a planta
07002 Palma

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER
Per obtenir el títol de batxiller és necessari
aprovar, tenir convalidades o exemptes les
vuit matèries de què consta la prova (cinc
matèries comunes i tres de modalitat).

Tel: 971 17 77 75
http://aper.caib.es

Educació de
persones
adultes
Prova lliure per a
l’obtenció del títol
de batxiller per a
persones majors de
20 anys

Curs
2015-2016

PERSONES DESTINATÀRIES
Es poden inscriure a aquesta prova les
persones majors de vint anys.
No s’hi poden inscriure les persones que ja
es trobin en possessió del títol de batxiller
o de qualsevol altre títol considerat
equivalent a efectes acadèmics.
La inscripció s’ha de fer per matèries, des
d’un mínim d’una fins a un màxim de vuit.
En el cas de no haver sol·licitat el
reconeixement de matèries superades amb
anterioritat, s’entén que la persona
inscrita renuncia a la qualificació anterior
per a aquesta convocatòria.
LLOC I DATES DE REALITZACIÓ
Enguany, la prova es durà a terme als
centres següents:
•
•
•

Mallorca: IES Ses Estacions
Menorca: IES Joan Ramis i Ramis
Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa

El termini d’inscripció és de l’11 al 22 de
gener de 2016, ambdós inclosos.
La prova tindrà lloc en jornades
consecutives els dies 22, 23, 24 i 25 de
febrer de 2016.

REQUISITS
Estar en possessió del títol de graduat en
ESO o de qualsevol altre títol declarat
equivalent a efectes acadèmics.
Estar empadronat en un municipi de les
Illes Balears.
No estar matriculat en ensenyaments de
batxillerat en cap modalitat o règim en el
moment de fer la prova.
ESTRUCTURA DE LA PROVA
La prova consta de vuit exercicis: un
examen per cadascuna de les cinc
matèries comunes i tres exàmens de les
matèries de modalitat escollides entre les
indicades a continuació, segons cada
modalitat.
Matèries comunes:
•
•
•
•
•

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Primera llengua estrangera

Matèries pròpies de la modalitat d’arts:
Via arts plàstiques
•
•
•
•
•

Dibuix artístic II
Dibuix tècnic II
Disseny
Història de l’art
Tècniques
d’expressió
graficoplàstica

Via arts escèniques
•
•
•

•

Anàlisi musical II
Arts escèniques
Història de la
música i de la
dansa
Literatura
universal

Matèries pròpies de la modalitat de ciències i
tecnologia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Dibuix tècnic II
Electrotècnia
Física
Matemàtiques II
Química
Tecnologia industrial II

Matèries pròpies de la modalitat d’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

