INSTRUCCIONS DE 25 D'OCTUBRE DEL 2007 DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS RELATIVES AL LLIBRE D'ESCOLARITAT
DE L'ENSENYANÇA BÀSICA
Publicada la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, de 3 de maig (BOE de 14 de juliol),
Publicat el Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel que s'establix el calendari
d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu establida per la Llei Orgànica
d'Educació, que té caràcter de norma bàsica,
Publicada l'Orde del Ministeri d'Educació i Ciència 1845/2007, de 19 de juny, per la que
s'establixen els elements dels documents bàsics d'avaluació de l'Educació Bàsica
regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, així com els requisits
formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per a garantir la mobilitat de
l'alumnat (BOE 22 de juny), i que també té caràcter de norma bàsica,
D'acord amb el calendari d'implantació establit del nou sistema educatiu, es procedirà
de la manera següent:
Primer.- Tancament del Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica.
1.1 A partir del curs 2007/2008 no han de sol·licitar-se nous llibres d'escolaritat de
l'Ensenyança Bàsica. Aquelles peticions que ja hagen sigut remeses a la Direcció
Territorial no seran tingudes en compte.
1.2 Atés que la validesa de l'acreditació del Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica
té efectes fins a la finalització del curs 2006/2007, les secretaries dels centres
procediran a tancar els llibres d'escolaritat de l'alumnat que va cursar estudis en el dit
centre durant el curs acadèmic 2006/2007. Per a això farà constar la diligència
següent:
Diligència per a fer constar que, després de la implantació de la Llei Orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d'Educació, d'acord amb l'Orde del Ministeri d'Educació i Ciència
1845/2007, de 19 de juny (BOE 22/06) a la finalització del curs 2006/2007 el present
Llibre d'Escolaritat queda tancat, quedant inutilitzat des de la pàgina _______ fins al
final.
data __________.

Firma: Secretari/a

A fi de facilitar la tasca, esta diligència estarà disponible a través de l'aplicació
informàtica GESCEN.
S'inutilitzaran, per mitjà d'una línia en sentit transversal, la resta de pàgines no
utilitzades.

1.3 El Llibre d'Escolaritat s'arxivarà en el centre on l'alumnat curse estudis junt amb
l'Expedient Acadèmic de l'alumne, en el que es farà constar el dit tancament.
El Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica, s'entregarà a l'alumnat quan finalitze
l'Educació Primària o l'Educació Secundària Obligatòria, junt amb el nou document
denominat Historial Acadèmic de l'alumne. Quedarà constància del seu lliurament en
l'Expedient Acadèmic.
Segon.- Nous documents oficials d'avaluació: expedient acadèmic, actes
d'avaluació, informe personal per trasllat, historial acadèmic de l'alumne.
Els nous documents oficials d'avaluació es publicaran dins del primer trimestre del curs
escolar 2007/2008, estaran disponibles per a la seua utilització per mitjà de l'aplicació
informàtica GESCEN.
En el moment de l'obertura de l'Historial Acadèmic de l'Alumne es farà constar el
número del Llibre d'Escolaritat de l'Ensenyança Bàsica del que era titular l'alumne.
Tercer.- Qualsevol incidència que puga plantejar-se durant este procés, serà resolta
resolta per la direcció territorial d'Educació, a través de la Unitat de la Inspecció
Educativa,
València, 25 d'octubre del 2007
EL DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS

Francisco Baila Herrera

