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Instruccions per a determinar el currículum de l’al umnat que, havent cursat
matèries de batxillerat del pla d’estudis establert  per la Llei Orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu  (LOGSE), s’incorpora al
batxillerat establert per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) a
partir del curs 2009-2010

D’acord amb la disposició transitòria 2 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per
la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés
d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les
particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, l’alumnat que, havent
iniciat estudis del pla de batxillerat establertes per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, no els hagi finalitzat, es pot incorporar al
batxillerat que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i ho ha de fer
d’acord amb les condicions de pas de curs regulades pel Decret 142/2008, de 15 de juliol,
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

1. Alumnat que no obté reconeixement dels estudis f ets de batxillerat-LOGSE
L'alumnat que hagi superat cinc o menys matèries de batxillerat-LOGSE, en incorporar-se
a batxillerat-LOE en règim presencial haurà de cursar íntegrament aquests estudis.
En cas que vulgui incorporar-se a estudis a distància, tindrà el reconeixement de les
matèries superades d’acord amb el que s’estableix a l’annex. Aquest alumnat haurà de
cursar la matèria Ciències per al món contemporani.

2. Alumnat que passa de batxillerat-LOGSE a batxill erat-LOE amb reconeixement
dels estudis fets
L’alumnat que hagués superat un mínim de sis matèries en el batxillerat-LOGSE podrà
incorporar-se a batxillerat-LOE, en qualsevol dels seus règims, amb reconeixement de les
matèries superades d’acord amb el que s’estableix a l’annex. Aquest alumnat no haurà de
cursar la matèria Ciències per al món contemporani.
L’alumnat procedent de batxillerat-LOGSE en règim nocturn no haurà de cursar la matèria
Educació Física en incorporar-se a batxillerat-LOE en qualsevol dels seus règims.
El reconeixement d’una matèria comporta el reconeixement de la qualificació obtinguda en
el seu moment. En cas que una matèria de batxillerat-LOGSE es consideri equivalent a
dues matèries de batxillerat-LOE, la qualificació obtinguda en la matèria original
s’assignarà a les dues matèries reconegudes.

3. Configuració del currículum de l’alumnat que s’i ncorpora a batxillerat-LOE
procedent de batxillerat-LOGSE
El centre educatiu en què s’inscrigui l’alumne/a procedirà al reconeixement de les
matèries superades per l’alumne/a en el batxillerat-LOGSE d’acord amb el que s’estableix
a l’annex. Es considerarà, a tots els efectes, que l’alumne ha superat les seves
equivalents en el batxillerat-LOE. Un cop fet aquest reconeixement, l’alumne/a podrà
inscriure’s de les matèries necessàries per a completar el seu currículum d’acord amb les
condicions establertes en el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix
l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat i les disposicions que el desenvolupen.
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En les actes finals d’avaluació només s’inclouran les matèries cursades en el batxillerat-
LOE, però no les reconegudes del batxillerat-LOGSE. L’alumnat que s’incorpori a
batxillerat-LOE amb matèries reconegudes del batxillerat-LOGSE apareixerà a l’apartat
d’observacions de les actes amb la menció: “Procedent de batxillerat LOGSE”.
Les matriculacions formalitzades en el batxillerat-LOGSE s’acumularan a les que es vagin
formalitzant en el batxillerat-LOE i es consignaran a l’apartat corresponent.
Per obtenir la qualificació mitjana de batxillerat d’aquest alumnat, el centre aplicarà el
procediment establert de forma general per al batxillerat-LOE, utilitzant les qualificacions
de les matèries que s’hagin considerat equivalents i les de les matèries cursades en el
batxillerat-LOE.

4. Alumnat que afegeix matèries
L’alumnat que ha completat el batxillerat-LOGSE en una determinada modalitat podrà
afegir matèries al seu currículum o adscriure’s a una altra modalitat de batxillerat-LOE.

Per obtenir la qualificació mitjana de batxillerat d’aquest alumnat s’aplicarà la fórmula
següent:
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On:
M = nota d’expedient original
k = nombre de matèries afegides
Qi = qualificació obtinguda en cadascuna de les matèries afegides

Aquesta qualificació s’arrodonirà d’acord amb les normes establertes per al cas general
del càlcul de la qualificació mitjana de batxillerat.

5. Casos particulars
Els casos no previstos en aquestes instruccions els resoldrà individualment la Direcció
General d’Atenció a la Comunitat Educativa.

Jaume Graells Veguin
Director general de l’Educació Bàsica i el Batxillerat

Barcelona, 29 de maig de 2009
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Annex. Equivalència entre matèries

Matèries comunes

Batxillerat (LOGSE) - Decret 182/2002 Batxillerat (L OE) - Decret 142/2008

Llengua catalana i literatura (1r curs) Llengua catalana i literatura I

Llengua catalana i literatura (cicle)
Llengua catalana i literatura I
Llengua catalana i literatura II

Llengua castellana i literatura (1r curs) Llengua castellana i literatura I

Llengua castellana i literatura (cicle)
Llengua castellana i literatura I
Llengua castellana i literatura II

Llengua estrangera (1r curs) Llengua estrangera I

Llengua estrangera (cicle)
Llengua estrangera I
Llengua estrangera II

Filosofia (1r curs) Filosofia i ciutadania

Filosofia (cicle)
Filosofia i ciutadania
Història de la filosofia

Història Història

Educació física Educació física

Treball de recerca Treball de recerca

Religió (voluntària) Religió (voluntària)

Matèries de modalitat

Biologia (1r curs) Biologia I

Biologia (cicle)
Biologia I
Biologia II

Ciències de la Terra i del medi ambient (1r curs) Ciències de la Terra i del medi ambient I

Ciències de la Terra i del medi ambient (cicle)
Ciències de la Terra i del medi ambient I
Ciències de la Terra i del medi ambient II

Dibuix artístic (1r curs) Dibuix artístic I

Dibuix artístic (cicle)
Dibuix artístic I
Dibuix artístic II

Dibuix tècnic (1r curs) Dibuix tècnic I

Dibuix tècnic (cicle)
Dibuix tècnic I
Dibuix tècnic II

Economia Economia

Economia i organització d'empresa (1r curs) Economia de l'empresa I
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Economia i organització d'empresa (cicle)
Economia de l'empresa I
Economia de l'empresa II

Electrotècnia Electrotècnia

Física (1r curs) Física I

Física (cicle)
Física I
Física II

Fonaments del disseny Disseny

Geografia Geografia

Grec (1r curs) Grec I

Grec (cicle)
Grec I
Grec II

Història de la música Història de la música i de la dansa

Història de l'art Història de l'art

Història del món contemporani Història del món contemporani

Imatge Cultura audiovisual

Literatura castellana Literatura castellana

Literatura catalana Literatura catalana

Llatí (1r curs) Llatí I

Llatí (cicle)
Llatí I
Llatí II

Matemàtiques (1r curs) Matemàtiques I

Matemàtiques (cicle)
Matemàtiques I
Matemàtiques II

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials
(1r curs)

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials I

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials
(cicle)

Matemàtiques aplicades a les Ciències socials I
Matemàtiques aplicades a les Ciències socials II

Química (1r curs) Química I

Química (cicle)
Química I
Química II

Tècniques d'expressió gràficoplastica Tècniques d'expressió gràficoplastica

Tecnologia industrial (1r curs) Tecnologia industrial I

Tecnologia industrial (cicle)
Tecnologia industrial I
Tecnologia industrial II

Volum Volum

La matèria Mecànica es considerarà equivalent a una matèria optativa de 140 hores del
batxillerat-LOE.
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En cas que, degut a un canvi en el seu currículum, l’alumne/a només hagués cursat la
part corresponent a 2n curs d’una matèria de modalitat de batxillerat-LOGSE, s’entendria
que l’equivalència amb el nou pla d’estudis seria només de la corresponent matèria de 2n
curs de batxillerat-LOE.

Matèries optatives
Segona llengua estrangera Segona llengua estrangera
Estada a l'empresa Estada a l'empresa
Matèria optativa d’1 o 2 crèdits Matèria optativa de 70 hores
Matèria optativa de 3 o més crèdits Matèria optativa de 140 hores


