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

2393

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de febrer de 2018 per la
qual s’aprova la convocatòria i les instruccions de la prova lliure per obtenir el títol de batxiller
dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any
2018

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació disposa en 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 majors de vint anys.
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, modificada per l’Ordre de 27 de febrer de 2018,
estableix en l’apartat 1 de l’article 3 que cada curs acadèmic s’ha de dictar una resolució per convocar la prova per obtenir el títol de batxiller
per a persones majors de vint anys. L’apartat 2 de l’article 3 determina que la resolució de convocatòria ha de fixar el termini d’inscripció, el
calendari de la prova, els centres educatius on s’ha de fer, l’horari i la durada dels exercicis i qualsevol altra qüestió que es consideri
necessària perquè aquesta es dugui a terme.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002825

Actualment, i segons el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat
pel Decret 18/2017, de 2 de novembre, la direcció general competent en les proves lliures de batxillerat és la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l’article 35 la competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa a l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i 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’apartat 2 de l’article 36 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i en la disposició final
primera de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer
Aprovar la convocatòria i les instruccions de la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 i concretar-ne els aspectes organitzatius, establertes en l’annex 1 d’aquesta
Resolució.
Segon
Aprovar els models de documentació establerts als annexos 2, 3, 4 i 5 d’aquesta Resolució.
Tercer
Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i
Universitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb
l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei
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3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 28 de febrer de 2018
El director general de Planificació, Ordenació i Centres,
Antonio Morante Milla

ANNEX 1
1. Objecte
Aquestes instruccions tenen per objecte regular, per a l’any 2018, la prova lliure perquè les persones majors de vint anys puguin obtenir el
títol de batxiller a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i concretar-ne els aspectes organitzatius.
2. Modalitats convocades
Es convoquen les proves corresponents a les modalitats següents:
a. Arts
b. Ciències
c. Humanitats i ciències socials
Per als alumnes que es troben a la situació especificada a la disposició transitòria primera de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat,
de 27 de febrer de 2018 es convoquen les proves corresponents a les modalitats següents de l’extinta estructura de batxillerat LOE:
a. Arts: via d’arts plàstiques i via d’arts escèniques.
b. Ciències i tecnologia.
c. Humanitats i ciències socials.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002825

3. Centres on es farà la prova
La prova es desenvoluparà en els centres següents:
A Mallorca: IES Ses Estacions (c. del Marquès de la Fontsanta,12, 07005 Palma; telèfon 971 77 02 67).
A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona ( av. Ronda Balears s/n 07760 Ciutadella; telèfon 971 380166)
A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).
4. Matèries de la prova
Les matèries de batxillerat corresponents a aquesta convocatòria són les especificades en l’annex 1 i annex 2 de l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer
de 2018.
5. Requisits de les persones participants
Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits que s’especifiquen en l’article 5 de l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer
de 2018.
6. Taxa i termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció
1. La inscripció a la prova d’aquesta convocatòria no està sotmesa al pagament de cap taxa.
2. El termini d’inscripció és del 5 al 16 de març de 2018, ambdós inclosos.
3. La sol·licitud d’inscripció a la prova es farà únicament a través dels models oficials que apareixen en els annexos 2 i 3 d’aquesta
Resolució.
4. La sol·licitud d’inscripció s’ha de presentar, per duplicat, a la secretaria del centre on es vulgui fer la prova. Un dels exemplars de la
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sol·licitud ha de romandre al centre on es fa la inscripció i l’altre s’ha de tornar a la persona interessada.
5. La inscripció s’ha de fer per matèries, des d’un mínim d’una fins a un màxim de set.
7. Documentació que s’ha d’aportar en el moment de la inscripció
1. La sol·licitud d’inscripció ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a. Original i còpia del DNI, passaport o targeta d’identificació d’estrangers, en vigència, que permeti acreditar la identitat i l’edat de
l’aspirant.
b. Certificat d’empadronament, en vigor, en algun municipi de les Illes Balears.
c. Còpia compulsada del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. En el cas d’estudis fets a
l’estranger, còpia compulsada de la resolució d’homologació del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
d. Declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat i de no posseir el títol de batxiller (annex 4
d’aquesta Resolució).
2. Així mateix, en el cas d’equivalències, exempcions i adaptacions d’accés s’ha d’adjuntar, segons correspongui, la documentació següent:
a. Certificat oficial acreditatiu de l’avaluació positiva de les matèries superades anteriorment, sempre que aquestes no figurin en el
GestIB. En el cas de no haver sol·licitat el reconeixement de matèries superades amb anterioritat, s’ha d’entendre que la persona
inscrita renuncia a la qualificació anterior per a aquesta convocatòria.
b. Documentació justificativa de l’exempció de l’exercici corresponent a la matèria de llengua catalana i literatura o document
justificatiu d’haver-la sol·licitada a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Aquesta documentació
es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. Els sol·licitants d’aquesta
exempció tenen fins a l’inici de l’exercici de llengua catalana i literatura per presentar la resolució d’exempció.
c. Certificat de discapacitat, expedit per un organisme oficial competent.
8. Publicació de llistes d’aspirants admesos i exclosos

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002825

1. Una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i en el període dels tres dies hàbils següents, la direcció dels centres on
s’ha fet la inscripció ha de publicar al tauler d’anuncis la relació provisional de totes les persones que s’hi han inscrit, amb la indicació de si
estan admeses o excloses. En aquest darrer cas, s’ha d’especificar el motiu d’exclusió.
2. La relació de persones inscrites ha de fer constar les matèries de les quals els aspirants han manifestat la voluntat d’examinar-se en la
sol·licitud d’inscripció.
3. Per a aquelles persones que així ho hagin sol·licitat, també s’hi ha de fer constar:
a. Les matèries superades anteriorment, les notes de les quals es poden comprovar personalment a la secretaria del centre.
b. L’exempció de l’exercici de llengua catalana i literatura o la seva sol·licitud.
4. Les persones sol·licitants disposen d’un termini màxim de tres dies hàbils, comptadors des del dia hàbil següent al de la publicació de les
llistes provisionals, per esmenar les deficiències que hagin estat la causa de l’exclusió.
5. Un cop finalitzat aquest període, la direcció dels centres ha de publicar al tauler d’anuncis, en el termini màxim dels tres dies hàbils
següents, la relació definitiva de persones admeses i excloses, en què figurin, si escau, l’exempció de l’exercici de llengua catalana i
literatura, així com les equivalències.
9. Dates de la prova
La prova tindrà lloc els dies 16, 17, 18 i 19 d’abril de 2018.
10. Organització horària
1. Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, la Conselleria d’Educació i Universitat ha de publicar la distribució horària dels exercicis de
les diferents matèries a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Aquest document també s’ha de fer públic
al tauler d’anuncis dels centres on es farà la prova.
2. Cada exercici té una durada d’una hora i mitja. Hi haurà un descans de 30 minuts entre els exercicis. Els exercicis es desenvoluparan entre
les 15.00 i les 21.30.
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11. Normes d’execució
L’execució de la prova s’ha de fer d’acord amb les indicacions següents:
1. Els participants han d’acreditar la seva identitat mitjançant el document nacional d’identitat o el passaport. Les persones
estrangeres a més a més han d’aportar el permís de residència o NIE en vigor o en tràmit.
2. Els presidents dels tribunals han de prendre les decisions oportunes per assegurar el desenvolupament adequat de la prova i
resoldre qualsevol incidència. Es comptarà amb el suport de la Conselleria d’Educació i Universitat.
12. Tribunals
La constitució, la composició i el nomenament dels tribunals s’ha de regir per l’article 9 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer de 2018.
13. Estructura de la prova i continguts
1. La prova s’ha d’organitzar de forma diferenciada segons les modalitats de batxillerat.
2. La prova consta d’un exercici per a cadascuna de les matèries a les quals fan referència els annexos 1 i 2 de l’Ordre del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012, modificada per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer
de 2018.
3. L’estructura dels exercicis de cada matèria, els materials, si s’escau, que es poden utilitzar durant l’examen i els seus continguts es poden
consultar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
14. Puntuació i qualificació
1. Cadascun dels exercicis té una valoració màxima de 10 punts, i és necessari obtenir un mínim de 5 punts perquè es consideri superat.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002825

2. En tots els exercicis hi ha de figurar la puntuació assignada a cada enunciat.
3. Els resultats de l’avaluació s’han d’expressar mitjançant qualificacions numèriques de 0 a 10 sense decimals.
4. A la puntuació assignada als exercicis de redacció o qualsevol altre tipus de producció escrita s’han de valorar els aspectes següents:
Correcció formal i gramatical.
Precisió i claredat en l’expressió.
Ordre i coherència de l’exposició.
Adequació del discurs a la situació comunicativa i riquesa d’estil.
5. Per obtenir el títol de batxiller cal tenir superades totes les matèries que conformen la prova, tret de les exemptes. La nota mitjana s’ha de
calcular fent la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries arrodonida a la centèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la
superior.
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. En el cas de les
persones que tenguin títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional, la nota mitjana s’ha d’obtenir calculant la mitjana
aritmètica de les qualificacions de les matèries de la primera part de la prova. En el cas dels alumnes que tenguin 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 del sisè curs dels ensenyaments professionals de música o dansa.
15. Matèries superades anteriorment
Poden tenir la consideració de matèries superades anteriorment:
a. Les matèries superades mitjançant la prova lliure en convocatòries anteriors.
b. Les matèries superades en estudis anteriors, que siguin equivalents segons la normativa vigent, a matèries del segon de batxillerat
actual.
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16. Reclamacions
1. Els participants poden presentar una reclamació si consideren incorrecta l’aplicació dels criteris d’avaluació i de qualificació. Les
reclamacions, dirigides al tribunal, s’han de fer per escrit en el termini dels tres dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions.
S’han d’argumentar les raons que motiven la reclamació i s’han de lliurar al centre on s’ha duit a terme la prova. A aquest efecte, s’ha
d’emprar el model que figura en l’annex 5 d’aquesta Resolució. Una vegada finalitzat el període de reclamacions, els centres seu de la prova
les han de trametre al Servei d’Ordenació Educativa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que les farà arribar als
tribunals.
2. Els tribunals, en els dos dies hàbils següents a la recepció de les reclamacions, han de fer una sessió d’avaluació extraordinària per resoldre
les reclamacions presentades. En cas necessari, es pot comptar amb assessors especialistes que no formin part del tribunal. La decisió presa
pel tribunal s’ha de comunicar a la persona interessada en un termini màxim de tres dies. Si les decisions modifiquen les qualificacions,
aquestes modificacions s’han de traslladar a l’acta definitiva, que s’ha de publicar dins el mateix termini al tauler d’anuncis dels centres on
s’ha fet la prova.
3. Contra les resolucions dels tribunals, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en
el termini d’un mes comptador des de la comunicació de la resolució d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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.
17. Certificacions
Els secretaris dels centres on s’ha desenvolupat la prova han d’expedir un certificat segons l’acta d’avaluació de la prova lliure. En aquest
certificat hi ha de constar la relació de totes les assignatures, superades i no superades.
Els aspirants que tenguin totes les matèries de la prova superades reuneixen les condicions per obtenir el títol de batxiller i el poden
sol·licitar, una vegada pagades les taxes corresponents, a les secretaries dels centres on s’ha fet la prova.
Si els aspirants no superen totes les matèries, però n’aproven alguna, les qualificacions es mantenen per a convocatòries posteriors.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002825

18. Proposta de títol
Per a aquells aspirants que reuneixin els requisits per obtenir el títol, els centres on s’ha fet la prova són els encarregats de trametre les
propostes de titulació a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.
19. Informació per als centres on s’organitza la prova
La Conselleria d’Educació i Universitat ha d’elaborar un protocol d’actuació perquè els centres educatius puguin fer la prova de conformitat
amb aquesta Resolució, el qual es trametrà directament als centres implicats.
20. Coordinació i informació
Totes les accions relacionades amb l’organització i la celebració de la prova objecte d’aquesta convocatòria, així com la informació als
usuaris de tot allò que se’n derivi, les coordinarà el Servei d’Ordenació Educativa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i
Centres. La informació relativa a aquesta prova es pot trobar a la pàgina web d’aquest Servei.

ANNEX 2
Sol·licitud d’inscripció per fer la prova lliure per obtenir el títol de batxiller per a persones majors de vint anys (transitòria-LOE)
1

SOL·LICITANT

Primer llinatge

Segon llinatge

DNI/NIE/passaport

Adreça

Nom

Nacionalitat

Data de naixement

Localitat

Codi postal
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Adreça electrònica

Telèfon 1

Telèfon 2

SOL·LICIT LA INSCRIPCIÓ/CONVALIDACIÓ EN ELS EXERCICIS SEGÜENTS:
I: inscripció (implica la renúncia a la qualificació anterior per a aquesta convocatòria)

2

QA: qualificada anteriorment (s’ha de presentar la documentació acreditativa, si escau)

Matèries
Comunes

Arts

Ciències

i

QA

I

QA

I

Llengua catalana i literatura II

()

()

Primera llengua estrangera

Llengua castellana i literatura II

()

()

Anglès

()

()

Història d’Espanya

()

()

Alemany

()

()

Història de la filosofia

()

()

Francès

()

()

Dibuix artístic II

()

()

Anàlisi musical II

()

()

Dibuix tècnic II

()

()

Arts escèniques

()

()

Disseny

()

()

Hª de la música i de la dansa

()

()

Història de l’art

()

()

Literatura universal

()

()

Tècniques d’expressió graficoplàstica

()

()

Biologia

()

()

Física

()

()

Ciències de la Terra i mediambientals

()

()

Matemàtiques II

()

()

Dibuix tècnic II

()

(9

Química

()

()

Tecnologia industrial II

()

()

Electrotècnia

()

()

Economia de l’empresa

()

()

Història de l’art

()

()

Geografia

()

()

Literatura universal

()

()

Grec II

()

()

Llatí II

()

()

Matemàtiques aplicades a les CCSS II

()

()

QA

I

QA

I

Tecnologia

Humanitats
i
Ciències
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Socials

3

OBSERVACIONS

( ) Present una discapacitat que implica adaptació per fer la prova:
Especificau la discapacitat i les adaptacions necessàries:

( ) Sol·licit rebre els enunciats dels exercicis de la prova en castellà
4

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Present la documentació següent:
( ) Original i còpia del DNI, passaport o targeta d’identificació d’estrangers.
( ) Certificat d’empadronament en algun municipi de les Illes Balears.
( ) Còpia compulsada del títol de graduat en educació secundària obligatòria, equivalent a efectes acadèmics o homologació del mateix, si no
apareix en el GestIB.
( ) Declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat ni posseir-ne el títol (annex 4 d’aquesta Resolució)
ALTRA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
( ) Còpia compulsada del certificat oficial acreditatiu de les matèries ja superades amb avaluació positiva si no apareixen en el GestIB.
( ) Certificat de discapacitat, si escau.
Exempció de la llengua catalana i literatura
( ) Resolució d’exempció de l’exercici de la matèria de llengua catalana i literatura.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 28
3 de març de 2018
Sec. III. - Pàg. 6978

( ) Document justificatiu d’haver-la sol·licitada a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. En aquest cas és
imprescindible que presenti la Resolució d’exempció el dia de l’exercici.

Declar que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que adjunt, i deman que se m’admeti a la prova
lliure per obtenir el títol de batxiller per a persones majors de vint anys a la convocatòria de l’any 2018.
____________________, ____ de ________ de 2018

[rúbrica]

TRIBUNAL DE LA PROVA LLIURE PER OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLER PER A MAJORS DE VINT ANYS

ANNEX 3
Sol·licitud d’inscripció per fer la prova lliure per obtenir el títol de batxiller per a persones majors de vint anys
1

SOL·LICITANT

Primer llinatge

DNI/NIE/passaport

Segon llinatge

Sexe

Adreça

Nom

Nacionalitat

Data de naixement

Localitat

Adreça electrònica

Codi postal
Telèfon 1

Telèfon 2

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/28/1002825

SOL·LICIT LA INSCRIPCIÓ/CONVALIDACIÓ EN ELS EXERCICIS SEGÜENTS:
I: inscripció (implica la renúncia a la qualificació anterior per a aquesta convocatòria)

2

QA: qualificada anteriorment (s’ha de presentar la documentació acreditativa, si escau)
QA

I

Primera llengua estrangera

QA

I

Matèries

Llengua catalana i literatura II

()

()

Anglès

()

()

Comunes

Llengua castellana i literatura II

()

()

Alemany

()

()

Història d’Espanya

()

()

Francès

()

()

Arts escèniques

()

()

Cultura audiovisual II

()

()

Disseny

()

()

Fonaments de l’art II

()

()

Biologia

()

()

Dibuix tècnic II

()

Física

()

()

Geologia

()

()

Matemàtiques II

()

()

Química

()

()

Economia de l’empresa

()

()

Geografia

()

()

Grec II

()

()

Història de la filosofia

()

()

Història de l’art

()

()

Llatí II

()

()

Matemàtiques aplicades a les CCSS II

()

()

QA

I

QA

I

Arts

Ciències

Humanitats
i
Ciències Socials

3

OBSERVACIONS

( ) Present una discapacitat que implica adaptació per fer la prova:
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( ) Especificau la discapacitat i les adaptacions necessàries:

( ) Sol·licit rebre els enunciats dels exercicis de la prova en castellà
4

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Present la documentació següent:
( ) Original i còpia del DNI, passaport o targeta d’identificació d’estrangers.
( ) Certificat d’empadronament en algun municipi de les Illes Balears.
( ) Còpia compulsada del títol de graduat en educació secundària obligatòria, equivalent a efectes acadèmics o homologació del mateix, si no apareix
en el GestIB.
( ) Declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat ni posseir-ne el títol (annex 4 d’aquesta Resolució)
ALTRA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
( ) Còpia compulsada del certificat oficial acreditatiu de les matèries ja superades amb avaluació positiva si no apareixen en el GestIB.
( ) Certificat de discapacitat, si escau.
Exempció de la llengua catalana i literatura
( ) Resolució d’exempció de l’exercici de la matèria de llengua catalana i literatura.
( ) Document justificatiu d’haver-la sol·licitada a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. En aquest cas és
imprescindible que presenti la Resolució d’exempció el dia de l’exercici.
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Declar que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que adjunt, i deman que se m’admeti a la prova
lliure per obtenir el títol de batxiller per a persones majors de vint anys a la convocatòria de l’any 2018.

____________________, ____ de ________ de 2018

[rúbrica]

TRIBUNAL DE LA PROVA LLIURE PER OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLER PER A MAJORS DE VINT ANYS

ANNEX 4
Declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat ni posseir el títol de batxiller
D.
______________________________________________________________________________________________________amb
número de DNI/NIE/passaport _____________________________, inscrit a la prova lliure per obtenir el títol de batxiller per a majors de
vint anys a la convocatòria de l’any 2018,
DECLAR:
1. Que no estic en possessió del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics.
2. Que no estic matriculat en ensenyaments oficials de batxillerat.

____________________, ____ de ________ de 2018

[rúbrica]
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ANNEX 5
Sol·licitud de revisió de notes de la prova lliure per obtenir el títol de batxiller
D. _______________________________________________________________________________________________amb número de
DNI/NIE/passaport _____________________________
EXPÒS:
1. Que he participat a la prova lliure per obtenir el títol de batxiller per a majors de vint anys a la convocatòria de l’any 2018.
2. Que no estic d’acord amb la puntuació obtinguda.
SOL·LICIT:
Que es revisi la correcció de l’exercici de la matèria ________________________________________________________________
pel motiu següent: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

____________________, ____ de ________ de 2018
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[rúbrica]

TRIBUNAL DE LA PROVA LLIURE PER OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLER PER A MAJORS DE VINT ANYS
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