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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

6206

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 7 de juny de 2017 per la qual
s’aproven les instruccions per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
per al curs 2016-2017

A partir de la publicació del Reial decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en
Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents
per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE
núm. 132, de 3 de juny), es fa necessari concretar determinats aspectes sobre les esmentades condicions per a l’obtenció del títol de Graduat
en Educació Secundària Obligatòria i el càlcul de la nota mitjana.
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, regula, en l’apartat 2 de l’article 36, la
competència en el desplegament legislatiu i l’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
Per tot això, i en virtut del que s’estableix en l’article 36.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i en la disposició final primera del
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/71/981346

Aprovar les instruccions per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al curs 2016-2017 a les Illes Balears,
establertes en l’annex d’aquesta Resolució.
Segon
Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de juny de 2017
El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antonio Morante Milla

ANNEX
Instruccions per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al curs 2016-2017
1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, el curs 2016-2017, l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria,
d’acord amb el que disposa el Reial decret 562/2017, de 2 de juny.
1.2. Aquestes instruccions s’han d’aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l’àmbit territorial de les Illes Balears que
imparteixen els ensenyaments corresponents a l’educació secundària obligatòria (ESO).
2. Titulació
2.1. Els alumnes que hagin superat totes les matèries de l’educació secundària obligatòria obtindran el títol de Graduat en Educació
Secundària Obligatòria. La proposta de títol s’ha de fer constar a l’avaluació final ordinària.
2.2. Els alumnes que han suspès un màxim de dues matèries al llarg de l’etapa obtindran el títol, en la convocatòria ordinària o extraordinària,
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si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents:
- Que les matèries suspeses no siguin simultàniament llengua catalana i literatura i matemàtiques o llengua castellana i literatura i
matemàtiques.
- Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències
corresponents.
En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es
consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera
independent per a cada curs.
3. Titulació dels alumnes que han cursat un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR)
La proposta de títol d’aquests alumnes s’ha de fer d’acord amb el punt anterior, tenint en compte aquesta particularitat:
- Només es comptabilitzaran com a matèries no superades les suspeses als cursos de PMAR i posteriors, d’acord amb el punt 12 de
la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions
per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2016-2017.
4. Titulació dels alumnes que han cursat a quart d’ESO matèries amb adaptacions curriculars significatives (ACS)
D’acord amb el punt 10.2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de febrer de 2017 per la qual
s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs
2016-2017, els alumnes que han cursat a quart d’ESO matèries amb ACS obtindran el títol si es compleixen totes i cadascuna de les
condicions següents:
- Haver cursat només una matèria amb ACS a quart d’ESO.
- Haver estat avaluat negativament en un màxim d’una matèria a l’etapa.
- Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències
corresponents.
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Si l’alumne no té cap matèria suspesa i està en condicions d’obtenir el títol, la proposta de títol s’ha de fer constar a l’avaluació final
ordinària.
Si l’alumne té una matèria suspesa, la decisió sobre la titulació es pot prendre a la convocatòria ordinària o extraordinària per decisió de
l’equip docent.
5. Titulació dels alumnes que han cursat formació professional bàsica (FPB)
Els alumnes que obtinguin un títol d’FPB podran obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria sempre que, en l’avaluació
final del cicle formatiu, l’equip docent consideri que l’alumne ha assolit els objectius de l’educació secundària obligatòria i ha adquirit les
competències corresponents.
6. Nota mitjana
El càlcul de la nota mitjana s’ha de fer d’acord amb els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article 2 del Reial decret 562/2017, de 2 de juny.
Pel que fa a l’apartat 4 de l’article 2 del Reial decret 562/2017, de 2 de juny, també s’han de tenir en compte les matèries que componen
l’àmbit pràctic del PMAR d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 3.1.a de l’annex 2 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Atesa la diversa casuística dels alumnes de PMAR, el càlcul de la nota mitjana d’aquests s’ha de fer de forma manual seguint les indicacions
abans esmentades.
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