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Secció I. Disposicions generals
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

2381

Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer de 2018, de modificació de l’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

Després de la publicació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, i del Decret 35/2015, de 15 de
maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, s’han produït canvis legislatius de rellevància en el sistema educatiu
que fan necessària una modificació de l’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.
Bàsicament, s’han de modificar els articles referents a l’estructura de la prova segons les diferents modalitats del batxillerat, concretament els
articles 4, 9 i 10, així com l’annex, que es substitueix pels annexos 1 i 2.
Fins ara les matèries de batxillerat es classificaven en: matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Amb la modificació
introduïda per la LOMCE aquesta classificació passa a ser: matèries troncals generals, matèries troncals d’opció, matèries específiques i
matèries de lliure configuració autonòmica. Per tant, les matèries i el tipus de matèries necessàries per a obtenir el títol, així com el nombre
d’aquestes ha de canviar, per adaptar la prova a la nova estructura de les diferents modalitats de batxillerat —Humanitats i Ciències Socials,
Ciències i Arts— i a la nova tipologia de matèries.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002798

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), disposa a l’apartat 4 de l’article 69, que les administracions educatives, en l’àmbit
de les seves competències, han d’organitzar periòdicament proves per obtenir directament el títol de batxiller per a les persones de més de
vint anys.
Tant el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del
batxillerat, com el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, disposen que correspon
a les administracions educatives organitzar de forma periòdica proves perquè les persones més grans 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. Els continguts dels exercicis de cadascuna de les matèries s’adaptarà als currículums
aprovats en els annexos 1, 2 i 3 del Decret 35/2015.
El Reial decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’educació secundària obligatòria i de batxillerat estableix
que les proves per a l’obtenció directa del títol de batxiller per a persones adultes no s’implantaran a les Illes Balears fins a la finalització del
període transitori regulat en la disposició final cinquena de la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre.
El 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, té per objecte determinar, fins a
l'entrada en vigor de la normativa resultant del Pacte d'Estat social i polític per a l'educació, les condicions per a l'obtenció dels títols de
graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller.
D’acord amb les competències atribuïdes a l’apartat 4 de l’article 69 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, la Conselleria d’Educació i
Universitat, considera que les persones que tenen superades matèries de l’antiga estructura de la prova, han de poder obtenir el títol de
batxiller superant les matèries que li manquen d’aquesta estructura. Aquesta mesura és equivalent a la que el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport va establir per als alumnes que cursen els estudis de batxillerat. Per aquest motiu, s’ha introduït la Disposició transitòria primera que
contempla, només per la convocatòria de l’any 2018, aquesta possibilitat.
Aquest Projecte d’ordre dona compliment als principis de necessitat i eficàcia de l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que té com a objectiu adaptar la prova lliure per obtenir el títol del
batxiller adreçada a les persones de més de 20 anys a l’estructura acadèmica actual del batxillerat. Així mateix, aquest Projecte d’ordre conté
la regulació imprescindible per atendre aquesta necessitat i, a més, la iniciativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament
jurídic nacional i de la Unió Europea, d’acord amb els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica.
A tot això cal afegir que, per donar compliment als principis de transparència i eficiència i d’acord amb el que s’estableix en l’article 133.1 de
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la Llei 39/2015, s’ha dut a terme la consulta prèvia a l’elaboració del projecte per saber l’opinió dels interessats i de les organitzacions més
representatives afectades per la futura norma.
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix en l’article 36.2 que correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió,
nivells i graus, modalitats i especialitats. L’exercici d’aquesta competència correspon al conseller d’Educació i Universitat d’acord amb
l’establert a la Disposició final primera del Decret 35/2014, de 15 de maig.
Per tot això, i d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, dict la següent

ORDRE
Article únic
Modificació de l’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
L’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 es modifica en els termes següents:
1. Se’n modifica l’article 4, que queda redactat de la forma següent:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002798

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 les persones de més de vint anys ha de ser única per a totes les persones
inscrites a cada convocatòria i s’ha de fer de forma simultània. Els exercicis de la prova s’han de dur a terme en jornades
consecutives.
3. L’estructura de la prova és la que figura en l’annex 1.
4. La prova ha de constar d’un exercici per a cadascuna de les matèries que figuren en l’annex 1. Cada participant ha de
fer 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 referents els annexos 1, 2 i 3 del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual
s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.
6. Els participants que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional, o de tècnic dels
ensenyaments professionals de música o dansa, només han de superar les assignatures de la primera part d’aquesta prova
per obtenir el títol de batxiller.
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 9, que queda redactat de la manera següent:
5. Els tribunals han de vetlar perquè es duguin a terme les adaptacions necessàries de temps i mitjans per facilitar que les persones
que es poden acollir a l’article 20 del Decret 35/2015 facin la prova.
3. Es modifiquen els apartats 1 i 5 de l’article 10, que queden redactats de la manera següent:
1. La prova ha d’avaluar l’assoliment dels objectius del batxillerat establerts en el Decret 35/2015.
5. En el cas d’exempció de l’avaluació de la matèria 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 hagin superat anteriorment matèries equivalents a alguna de les matèries de la prova, i a l’efecte de
calcular la nota mitjana del batxillerat, s’ha de tenir en compte la qualificació que consti en els seus historials acadèmics.
En el cas dels participants que tenguin un títol de tècnic dels ensenyaments professionals de música o dansa, la nota mitjana s’ha
d’obtenir calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries de la primera part de la prova i de les matèries dels
cursos cinquè i sisè dels ensenyaments professionals de música o dansa, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas
d’equidistància, a la superior.
En el cas dels participants que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional, la nota mitjana s’ha d’obtenir
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calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les assignatures de la primera part de la prova, arrodonida a la centèsima
més pròxima o, en cas d’equidistància, a la superior.
4. Se substitueix l’annex de l’Ordre pels annexos 1 i 2 de la present Ordre.
Disposició transitòria primera
Obtenció del títol de batxiller d’acord amb l’estructura anterior
De forma transitòria i només en la convocatòria de l’any 2018, es pot obtenir el títol de batxiller d’acord amb l’estructura que figura en
l’annex 2, si es compleix algun dels següents requisits:
1. Haver cursat segon de batxillerat durant el curs escolar 2015-2016 o durant un curs anterior i haver aprovat alguna matèria
d’aquest segon curs.
2. Haver superat alguna matèria en la prova lliure per obtenir el títol de batxiller adreçada a les persones majors de 20 anys en la
convocatòria de l’any 2017 o en convocatòries anteriors.
Les matèries de l’annex 2 corresponen a l’estructura vigent fins a la publicació d’aquesta Ordre.
Disposició transitòria segona
Avaluació final de batxillerat
Les avaluacions finals de batxillerat de l’educació de persones adultes , i les modificacions introduïdes pel Reial decret 310/2016, de 29 de
juliol, en les proves per a l’obtenció directa del títol de batxiller per a persones adultes no s’implantaran a les Illes Balears fins a la
finalització del període transitori regulat en la disposició final cinquena de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.
Disposició final única
Entrada en vigor

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002798

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de febrer de 2018
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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ANNEX 1
Estructura de la prova lliure per obtenir el títol de batxiller adreçada a les persones majors de vint anys

Modalitats

Matèries d’opció (2a part)
Matèries obligatòries (1a part)
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II

CIÈNCIES

Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya
Matemàtiques II

Llengua catalana i literatura II
CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
(Itinerari: ciències socials)

Llengua castellana i literatura II
Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Llengua catalana i literatura II
CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
(Itinerari: humanitats)

Llengua castellana i literatura II
Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya
Llatí II
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II

ARTS

Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya

Biologia
Dibuix tècnic II
Física
Geologia
Química
Se n’han de triar 2 entre:
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Història de la filosofia
Se n’han de triar 2 entre:
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Història de la filosofia
Se n’han de triar 2 entre:
Arts escèniques
Cultura audiovisual II
Disseny
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Fonaments de l’art II

Se n’han de triar 2 entre:
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ANNEX 2
Estructura de la prova lliure per a les persones que es troben en la situació descrita en la disposició transitòria primera

Matèries obligatòries per a totes les

Matèries de modalitat

modalitats

(2a part)

Modalitats
(1a part)
Se n’han de triar 3 entre:

CIÈNCIES I
TECNOLOGIA

Llengua catalana i literatura II

Llengua castellana i literatura II

Biologia

Física

Ciències de la Terra i mediambientals

Matemàtiques II

Dibuix tècnic II

Química

Electrotècnia

Tecnologia industrial II

Se n’han de triar 3 entre:
Història de l’art

HUMANITATS
I CIÈNCIES SOCIALS

Història de la filosofia

Economia de l’empresa

Literatura universal

Geografia

Llatí II

Grec II

Matemàtiques aplicades a les ciències
socials II

Història d’Espanya
Via arts plàstiques
Se n’han de triar 3 entre:
Dibuix artístic II
ARTS

Primera llengua estrangera II

Dibuix tècnic II
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Disseny
Història de l’art
Tècniques d’expressió graficoplàstica
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Via arts escèniques
Se n’han de triar 3 entre:
Anàlisi musical II
Arts escèniques
Història de la música i de la dansa
Literatura universal

