
• Article 34 del Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació
general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

• Article 28 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la
qual  es  regula  l’avaluació  en  Educació  Secundària  Obligatòria,  en  Batxillerat  i  en  els  ensenyaments  de
l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana. 

• Resolució de 5 de juliol  de 2019, del  secretari  autonòmic d’Educació i  Formació Professional,  per la qual
s’aproven  les  instruccions  per  a  l’organització  i  el  funcionament  dels  centres  que  imparteixen  Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2019-2020. 

•
• Alumnat que promociona a 2n de Batxillerat.
• Alumnat que repeteix 2n de Batxillerat.

• Annex IX de l’ordre 38/2017, de 4 d’octubre: sol·licitud de l’alumne/a.
• Annex X de l’ordre 38/2017, de 4 d’octubre: canvi de modalitat al promocionar al 2n curs de batxillerat (aquest

document, l'ha d'omplir el centre educatiu).
• Annex XI de l’ordre 38/2017, de 4 d’octubre: canvi de modalitat al repetir 2n curs de batxillerat només amb les

matèries pendents (aquest document, l'ha d'omplir el centre educatiu).

• Annex X o Annex XI
• Certificació acadèmica de Batxillerat
• Certificat de matrícula amb les matèries matriculades de l’alumne/a.

• Al Document 1: Canvis de modalitat quan l’alumnat promociona a 2n de Batxillerat s’explica com matricular a
aquest alumnat. En aquest document es troba la informació necessària per omplir l’annex X de l’ordre 38/2017,
de 4 d’octubre.

• Al Document 2: Canvis de modalitat quan l’alumnat repeteix 2n de Batxillerat només amb les matèries pendents
s’explica com matricular a aquest alumnat. En aquest document es troba la informació necessària per omplir
l’annex XI de l’ordre 38/2017, de 4 d’octubre.

1) Falta matricular de les matèries troncals de 1r de Batxillerat (apartat 2 de l’annex X i XI).

• L’apartat 2 dels annexos X i XI indica les matèries de 1r de Batxillerat de la nova modalitat que l’alumne ha de
cursar. 

• Normativa aplicada:  L’alumnat que haja cursat el primer curs de Batxillerat en una determinada modalitat i
promocione a segon curs podrà cursar una modalitat  distinta en segon de Batxillerat;  per a això,  s’ha de
matricular de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i, addicionalment, de totes les matèries de
primer  de  la  nova  modalitat  que  no  haguera  superat  prèviament  en  cursar  l’anterior  modalitat.  Aquestes
matèries de primer de Batxillerat tindran la consideració de matèria pendent, tot i que no seran computables als
efectes de modificació de les condicions en les quals ha promocionat a segon.

• Per tant, l’alumnat que canvia de modalitat ha de tindre superades en finalitzar Batxillerat les matèries troncals
generals de modalitat i troncals d’opció de modalitat tant de 1r com de 2n curs de la nova modalitat.
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2) Falta completar les matèries específiques cursades o a cursar a 1r de Batxillerat (apartat 4 de l’annex X i XI).

• L’apartat 4 de l’annex X i XI indica si les matèries específiques de 1r de Batxillerat estan superades o s’han de
cursar.

• Normativa aplicada: Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga modalitat, la
superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures
específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la
Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs.

• Per tant, a l’apartat 4 s’ha d’indicar si les matèries específiques de 1r curs estan superades o no, i en cas que
no estiguen superades, s’ha d’indicar si l’alumne/a vol cursar-les o substituir-les. 

• En cas que la matèria no estiga superada i l’alumne/a trie l’opció ”No cursa la matèria específica i la substitueix
per una de les troncals del quadre 3”, s’ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries
per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l’alumnat de matèries específiques de primer curs que
estiguen pendents si en té matèries troncals superades de l’antiga modalitat que no són necessàries per a
completar la nova modalitat.

3) Quan l’alumnat promociona: Falta completar les matèries específiques a cursar a 2n de Batxillerat (apartat 5
de l’annex X)

• L’apartat 5 de l’annex X indica si l’alumnat es matricula o no de les matèries específiques de 2n de Batxillerat.

• Normativa aplicada: Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga modalitat, la
superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures
específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la
Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs.

• Per tant, a l’apartat 5 s’ha d’indicar si l’alumnat desitja cursar o no les matèries específiques de 2n curs. 

• Cas que l’alumne/a trie l’opció ”No cursa la matèria específica i la substitueix per una de les troncals del quadre
3”, s’ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries per altres; sinó que el que cal fer és
NO MATRICULAR a l’alumnat de matèries específiques de segon curs si en té matèries troncals superades de
l’antiga modalitat que no són necessàries per a completar la nova modalitat.

4) Quan l’alumnat repeteix: Falta completar les matèries específiques a cursades o a cursar a 2n de Batxillerat
(apartat 5 de l’annex XI)

• L’apartat 5 de l’annex XI indica si les matèries específiques de 2n de Batxillerat estan superades o s’han de
cursar.

• Normativa aplicada: Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga modalitat, la
superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures
específiques, del primer o del segon curs en realitzar el canvi de modalitat, incloent-hi la matèria Història de la
Filosofia de segon curs i excloent-hi la matèria Educació Física de primer curs.

• Per tant, a l’apartat 5 s’ha d’indicar si les matèries específiques de 2n curs estan superades o no, i en cas que
no estiguen superades, s’ha d’indicar si l’alumne/a vol cursar-les o substituir-les. 

• En cas que la matèria no estiga superada i l’alumne/a trie l’opció ”No cursa la matèria específica i la substitueix
per una de les troncals del quadre 3”, s’ha de tindre en compte que no es tracta de convalidar unes matèries
per altres; sinó que el que cal fer és NO MATRICULAR a l’alumnat de matèries específiques de segon curs que
estiguen pendents si en té matèries troncals superades de l’antiga modalitat que no són necessàries per a
completar la nova modalitat.

• Totes les matèries superades per l’alumnat en els dos cursos de Batxillerat computaran als efectes del càlcul de
la nota mitjana del Batxillerat, amb independència que pertanguen a l’antiga modalitat o a la nova. Per tant, la
nota mitjana en aquests casos s’ha de calcular de manera manual.

6) Càlcul de la nota mitjana


