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CURRÍCULUM BATXILLERAT 

• Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es modifica 

el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega 

l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del 

batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

• Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el 

currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'educació secundària 

obligatòria i el batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

• Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix 

el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del atxillerat. 

 

MATÈRIES OPTATIVES 

• Ordre de 17 de juny del 2009 de la Conselleria d'Educació, que 

regula les matèries optatives en el batxillerat 

• Ordre 80/2010 de 14 de setembre de la Conselleria 

d'Educació, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 17 de 

juny del 2009 de la Conselleria d'Educació, que regula les matèries 

optatives en el batxillerat 

• Ordre 18/2011 d'1 d'abril de la Conselleria d'Educació, per la 

qual es modifica parcialment l'Ordre de 17 de juny del 2009, de la 

Conselleria d'Educació, que regula les matèries optatives en el 

batxillerat 

 
AVALUACIÓ 

Titulació 

• 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. 

Avaluació 

• Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les 

avaluacions finals d'educació secundària obligatòria i de batxillerat. 

• 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 
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en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes a la 

Comunitat Valenciana. 

• Decret 183/2013, de 5 desembre, del Consell, pel qual es 

procedeix a l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la 

realització de proves extraordinàries d'avaluació i sessions 

d'avaluació extraordinàries. 

Nota mitjana (Alumnes sense modalitat) 

• Resolució de 31 de maig del 2013, de la Direcció General 

d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual 

s'estableix la forma de calcular la nota mitjana dels alumnes que han 

accedit amb el títol de Tècnic de Formació Professional per a cursar el 

batxillerat sense modalitat. 

Promoció 

• Ordre EDU/2395/2009, de 9 de setembre, per la qual es regula 

la promoció d'un curs incomplet del sistema educatiu definit per la 

Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema 

educatiu, a un altre de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'educació. 

 

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Calendari escolar del curs 2018/2019 

• Resolució de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de 

Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar 

del curs acadèmic 2018-2019. 

Instruccions d'inici de curs 

• Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic 

d'Educació i Investigació, 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 2018-

2019. 

Règim diürn, nocturn i a distància 

• Correcció d'errors de l'Ordre de 19 de juny de 2009, de la 

Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i el 

funcionament del batxillerat diürn, nocturn i a distància a la 

Comunitat Valenciana 

• Ordre de 19 de juny de 2009 de la Conselleria d'Educació, per 

la qual es regula l'organització i el funcionament del batxillerat diürn, 

nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana 

• Ordre 27/2011, de 5 de maig, de la Conselleria d'Educació, per 

la qual es modifica parcialment l'Ordre de 19 de juny de 2009 
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de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització i 

el funcionament del batxillerat diürn, nocturn i a distància a la 

Comunitat Valenciana, i l'Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la 

Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a 

sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'educació 

secundària obligatòria i el batxillerat per part de l'alumnat que cursa 

simultàniament ensenyaments professionals de Música i de Dansa, o 

bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o 

d'elit a la Comunitat Valenciana 

• Ordre 50/2012 de 26 de juliol de la Conselleria d'Educació, 

Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'Ordre de 19 de juny 

de 2009 de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula 

l'organització i el funcionament del batxillerat diürn, nocturn i a 

distància a la Comunitat Valenciana, i l'Ordre de 24 de novembre de 

2008 de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en Batxillerat a la 

Comunitat Valenciana 

Matèries soltes a distància 

• Resolució de 9 de juny de 2010, de les direccions generals 

d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i 

Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la 

Conselleria d'Educació, per la qual es dicten instruccions en 

matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat docent per 

a l'alumnat de batxillerat en règim ordinari diürn que sol·licite 

matricular-se a distància d'alguna matèria de modalitat per no oferir-

se en el seu centre 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

• Decret 39/1998 de 31 de març del Govern Valencià, d'ordenació 

de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives 

especials 

• Ordre de 14 de març del 2005 de la Conselleria de Cultura, 

Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb 

necessitats educatives especials escolaritzat en centres que 

imparteixen educació secundària 

• Ordre de 15 de maig del 2006 de la Conselleria de Cultura, 

Educació i Esport, per la qual s'estableix el model d'informe 

psicopedagògic i el procediment de formalització 

 

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 

• Reial Decret 242/2009 de 27 de febrer, pel qual s'establixen 

convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de 

Dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els 

efectes que sobre la matèria d'Educació física han de tindre la 
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condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments 

professionals de Dansa 

• Ordre de 15 de juny del 2009 de la Conselleria d'Educació, per 

la qual s'estableixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en 

les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als 

esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana 

• Ordre 71/2010 de 15 de juliol de la Conselleria d'Educació, per 

la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i 

exempció de matèries en l'educació secundària obligatòria i el 

batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament 

ensenyaments professionals de Música i de Dansa, o bé que acredita 

la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la 

Comunitat Valenciana 

• Resolució de 8 de juny del 2011 de la Direcció General 

d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per 

la qual es dicten instruccions relatives al procediment per a acreditar 

el manteniment de la condició d'esportista d'elit per a l'anotació 

definitiva de l'exempció de la matèria d'Educació física en els 

documents d'avaluació en els centres que imparteixen eduación 

secundària obligatòria i batxillerat 

• Certificat de manteniment de la condició d'esportistes d'Elit 

• Resolució de 15 de juliol de 2016, del Director General de 

Política Educativa, per la qual es dicten instruccions, adaptades als 

cursos d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 

per a la millora de la qualitat educativa, per a la convalidació i 

exempció de matèries en l'educació secundària obligatòria i el 

batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament 

ensenyaments professionals de Música i de Dansa, o bé que acredita 

la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit a la 

Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017 

• Annexos I i II 

 
RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS 

• Ordre 32/2011 de 20 de desembre de la Conselleria 

d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de 

l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de 

reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de 

promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que 

corresponga 

PREMIS EXTRAORDINARIS 

• Orde ECD/482/2018, de 4 de maig, per la qual es regulen els 

Premis Nacionals de Batxillerat. 
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