INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ PER
EMPLENAR ELS LLIBRES D’ESCOLARITAT CORRESPONENTS A L’ALUMNAT QUE
CURSA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A LES ILLES BALEARS.
L’Ordre del Ministeri d’Educació ECD/1923/2003, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen els
elements bàsics dels documents d’avaluació dels ensenyaments escolars de règim general regulats
per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, així com els requisits
formals derivats del procés d’avaluació necessaris per a garantir la mobilitat dels alumnes, estableix
en la disposició final tercera que els òrgans competents de les comunitats autònomes dictaran les
instruccions precises per a la correcta aplicació d’aquesta Ordre.
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 d’octubre de 2003, sobre l’avaluació a l’educació
secundària obligatòria per al curs 2003-2004, estableix en la disposició addicional tercera que els
centres podran introduir en els llibres d’escolaritat de l’alumnat aquelles adaptacions que siguin
pertinents per recollir i fer constar les dades que es derivin de l’aplicació de la normativa vigent i,
en particular, d’aquesta Ordre.
Atès que el llibre d’escolaritat és el document oficial que reflecteix les qualificacions de l'alumnat i
té, per tant, valor acreditatiu dels estudis realitzats i el seu contingut és el que estableix la normativa
bàsica de l’Estat.
Atès que en la disposició final segona de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 21 d’octubre
de 2003, s’autoritza aquesta Direcció General perquè adopti les mesures necessàries per aplicar el
que disposa aquesta Ordre.
Ateses les consideracions anteriors, i d’acord amb el que disposa l’article 21 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
la finalitat de fixar unes pautes o criteris d’actuació, per les quals s’han de regir, en general, els
òrgans i les unitats administratives dependents, o aquells que les han d’aplicar per raó de la matèria
o les tasques que desenvolupen, venc a dictar la següent

INSTRUCCIÓ
1. Aquestes instruccions seran d’aplicació en tots els centres docents de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l’educació secundària
obligatòria.
2. Els llibres d’escolaritat de l’alumnat que promociona amb totes les àrees o matèries avaluades
positivament s’emplenaran després de la sessió d’avaluació ordinària del mes de juny. Els llibres
d’escolaritat de l’alumnat amb àrees o matèries avaluades negativament s’emplenaran després de la
sessió d’avaluació extraordinària del mes de setembre i s’ha d’atenir a la normativa vigent quant a
la promoció.
3. Alumnat matriculat al primer curs (any acadèmic 2003-2004)
a) Alumnat que promocioni

S’ha d’aferrar, verticalment, sobre la pàgina 20 una única estampilla idèntica a la que s’inclou a
l’annex I. Sobre la pàgina 21, s’ha d’aferrar, verticalment, una única estampilla idèntica a l’annex
II.
b) Alumnat que no promocioni
S’ha d’aferrar, sobre la pàgina 20 una estampilla, en forma apaïsada, idèntica a la que s’inclou a
l’annex I, de manera que es pugui incorporar una segona estampilla a la mateixa pàgina
corresponent a la repetició del curs. Sobre la pàgina 21 s’ha d’aferrar, verticalment, una única
estampilla idèntica a l’annex II.
c) En cursos successius, les estampilles s’hauran d’aferrar d’acord amb el procediment dels apartats
anteriors, segons promocioni o repeteixi:
- Quan cursi segon, sobre la pàgina 22, s’haurà d’aferrar estampilla o estampilles idèntiques a
l’annex III i sobre la pàgina 23, una estampilla idèntica a l’annex IV.
- Quan cursi tercer, sobre la pàgina 24, s’haurà d’aferrar estampilla o estampilles idèntiques a
l’annex V, o bé una segona estampilla idèntica a l’annex XI si repeteix curs per un programa de
diversificació curricular de dos anys acadèmics. Sobre la pàgina 25, una estampilla idèntica a
l’annex VI.
- Quan cursi quart, sobre la pàgina 26, s’haurà d’aferrar estampilla o estampilles idèntiques a
l’annex VII, o bé una segona estampilla idèntica a l’annex XII si ha de repetir curs per un programa
de diversificació curricular d’un any acadèmic. Sobre la pàgina 29, una estampilla idèntica a
l’annex VIII i sobre la pàgina 30, una estampilla idèntica a l’annex IX.
-En el cas que cursi primer curs del programa de diversificació curricular de dos anys acadèmics,
s’haurà d’aferrar sobre la pàgina 24 l’estampilla de l’annex X, verticalment, si promociona.
Estampilles idèntiques als annexos X i V, en forma apaïsada, si no promociona. Sobre la pàgina 25,
una estampilla idèntica a l’annex VI.
-En el cas que cursi segon curs del programa de diversificació curricular de dos anys acadèmics,
s’haurà d’aferrar sobre la pàgina 26 l’estampilla de l’annex XI, verticalment, si es proposa per a
títol. Estampilles idèntiques als annexos XI i VII, en forma apaïsada, si no es proposa per a títol.
Sobre la pàgina 29, una estampilla idèntica a l’annex VIII i sobre la pàgina 30, una estampilla
idèntica a l’annex IX.
-En el cas que cursi el programa de diversificació curricular d’un any acadèmic, s’haurà d’aferrar
sobre la pàgina 26 l’estampilla de l’annex XII, verticalment, si es proposa per a títol. Estampilles
idèntiques als annexos XII i VII, en forma apaïsada, si no es proposa per a títol. Sobre la pàgina 29,
una estampilla idèntica a l’annex VIII i sobre la pàgina 30, una estampilla idèntica a l’annex IX.
4. Alumnat matriculat al segon curs (any acadèmic 2003-2004).
a) Alumnat que promocioni
S’ha d’aferrar, verticalment, sobre la pàgina 20 una única estampilla idèntica a la que s’inclou a
l’annex III.
b) Alumnat que no promocioni
S’ha d’aferrar sobre la pàgina 20 una estampilla, en forma apaïsada, idèntica a la que s’inclou a
l’annex III, de manera que es pugui incorporar una segona estampilla corresponent a la repetició del
curs, a la mateixa pàgina.

c) En cursos successius, les estampilles s’hauran d’aferrar seguint el procediment dels apartats
anteriors, segons promocioni o repeteixi:
- Quan cursi tercer, s’haurà d’aferrar sobre la pàgina 22 estampilla o estampilles idèntiques a
l’annex V, o bé una segona estampilla idèntica a l’annex XI si ha de repetir curs per un programa de
diversificació curricular de dos anys acadèmics.
- Quan cursi quart, s’haurà d’aferrar sobre la pàgina 24 estampilla o estampilles idèntiques a
l’annex VII, o bé una segona estampilla idèntica a l’annex XII si ha de repetir curs per un programa
de diversificació curricular d’un any acadèmic
- En el cas que cursi primer curs del programa de diversificació curricular de dos anys acadèmics,
s’ha d’aferrar, verticalment, sobre la pàgina 22 l’estampilla de l’annex X, si promociona.
Estampilles idèntiques als annexos X i V, en forma apaïsada, si no promociona.
- En el cas que cursi segon curs del programa de diversificació curricular de dos anys acadèmics,
s’ha d’aferrar, verticalment, sobre la pàgina 24 l’estampilla de l’annex XI, si es proposa per a títol.
Estampilles idèntiques als annexos XI i VII, en forma apaïsada, si no es proposa per a títol.
- En el cas que cursi el programa de diversificació curricular d’un any acadèmic, s’ha d’aferrar
sobre la pàgina 24 l’estampilla de l’Annex XII, verticalment, si es proposa per a títol. Estampilles
idèntiques als annexos XII i VII, en forma apaïsada, si no es proposa per a títol.
5. Alumnat matriculat al tercer curs (any acadèmic 2003-2004).
a) Alumnat que promocioni
S’ha d’aferrar, verticalment, sobre la pàgina 22 una única estampilla idèntica a la que s’inclou a
l’annex V.
b) Alumnat que no promocioni
S’ha d’aferrar sobre la pàgina 22 una estampilla, en forma apaïsada, idèntica a la que s’inclou a
l’annex V, de manera que es pugui incorporar una segona estampilla, idèntica a l’annex V o a
l’annex X, corresponent a la repetició del curs.
c) En el cas que cursi primer curs del programa de diversificació curricular de dos anys acadèmics,
s’ha d’aferrar, verticalment, a la pàgina 22 l’estampilla de l’annex X, si promociona. Estampilles
idèntiques als annexos X i V, en forma apaïsada, si no promociona.
d) En cursos successius, les estampilles s’aferraran seguint el procediment dels apartats anteriors,
segons promocioni o repeteixi:
- Quan cursi quart, sobre la pàgina 24 s’haurà d’aferrar estampilla o estampilles idèntiques a l’annex
VII, o bé una segona estampilla idèntica a l’annex XII si repeteix curs per un programa de
diversificació curricular d’un any acadèmic.
-En el cas que cursi segon curs del programa de diversificació curricular de dos anys acadèmics,
s’haurà d’aferrar, verticalment, sobre la pàgina 24 l’estampilla de l’annex XI, si es proposa per a
títol. Estampilles idèntiques als annexos XI i VII, en forma apaïsada, si no es proposa per a títol.
-En el cas que cursi el programa de diversificació curricular d’un any acadèmic, s’haurà d’aferrar,
verticalment, sobre la pàgina 24 l’estampilla de l’annex XII, si es proposa per a títol. Estampilles
idèntiques als annexos XII i VII, en forma apaïsada si no es proposa per a títol.
6. Alumnat matriculat al quart curs (any acadèmic 2003-2004).
a) Alumnat que promocioni
S’ha d’aferrar, verticalment, sobre la pàgina 24 una única estampilla idèntica a la que s’inclou a
l’annex VII.

b) Alumnat que no promocioni
S’ha d’aferrar sobre la pàgina 24 una estampilla, en forma apaïsada, idèntica a la que s’inclou a
l’annex VII, de manera que es pugui incorporar una segona estampilla, idèntica a l’annex VII o a
l’annex XII, corresponent a la repetició del curs a la mateixa pàgina.
c) En el cas que cursi segon curs del programa de diversificació curricular, s’ha d’aferrar sobre la
pàgina 24 l’estampilla de l’annex XI, en forma vertical, si es proposa per a títol. Estampilles
idèntiques als annexos XI i VII, en forma apaïsada, si no es proposa per a títol.
d) En el cas que cursi el programa de diversificació curricular d’un any acadèmic, s’ha d’aferrar
sobre la pàgina 24 l’estampilla de l’annex XII, en forma vertical, si es proposa per a títol.
Estampilles idèntiques als annexos XII i VII, en forma apaïsada, si no es proposa per a títol.
7. Les estampilles s’han d’aferrar sobre les pàgines corresponents sempre deixant visual el número
de pàgina i el codi alfanumèric.
8. A l’alumnat que iniciï els estudis de primer d’ESO en els propers cursos, mentre no s’adopti un
nou llibre d’escolaritat, serà d’aplicació el que s’estableixi al punt 3 d’aquesta Instrucció.
9. S’actuarà de manera similar a la indicada en els apartats anteriors amb els llibres d’escolaritat de
l’alumnat amb necessitats educatives especials als quals se’ls hi hagi aplicat adaptacions curriculars
significatives en alguna àrea. S’indicaran amb un asterisc (*) aquelles àrees i matèries que hagin
estat objecte d’adaptacions curriculars significatives i s’inclourà una diligència explicativa.
10. Els centres que disposin del programa informàtic GESTIB podran fer les impressions
mecàniques a partir d’aquest programa. Els centres que no disposin d’aquest podran incorporar
estampilles d’idèntics continguts i dimensions que la dels annexos d’aquesta Instrucció. A la pàgina
weib de la Conselleria hi haurà models dels annexos d’aquesta Instrucció. En qualsevol cas, s’han
de prendre totes les mesures adients de segellament i les que siguin necessàries per garantir-ne
l’autenticitat.
Palma, 1 de juny de 2004

La directora general d’Ordenació i Innovació
Joana Rosselló Morales

