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INSTRUCCIONS DE 5 DE DESEMBRE DEL 2007 DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS RELATIVES AL LLIBRE DE
QUALIFICACIONS DE LES ENSENYANCES D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Publicada la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 4 de maig).
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 establit per la Llei Orgànica 2/2006,
de 3 de maig (BOE de 14 de juliol), que té caràcter de norma bàsica, modificat pel Reial
Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel que s'establix l'estructura del Batxillerat i es
fixen les seues ensenyances mínimes (BOE 6 de novembre)
Publicat el Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel que s'establix l'ordenació
general de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny regulades per la Llei
Orgànica 2/2006, d'Educació (BOE 25 de maig del 2007)
D'acord amb el calendari d'implantació i la nova regulació de les ensenyances, es
procedirà de la manera següent:
1. Durant el curs acadèmic 2007/2008 l'alumnat continua cursant les ensenyances
establides d'acord amb el pla d'estudis LOGSE, per la qual cosa seguix en vigor la
Resolució de 16 de gener del 2001, de les direccions generals de Centres Docents i
d'ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la que es dicten instruccions
per a regular el procés de sol·licitud, registre i ompliment del Llibre de Qualificacions
d'Arts Plàstiques i Disseny i l'ompliment d'altres documents d'avaluació dels cicles
formatius d'arts plàstiques i disseny (DOGV 16 de febrer).
2. Per a cursos acadèmics futurs, quan l'alumnat inicie les Ensenyances Professionals
d'Arts Plàstiques i Disseny d'acord amb el pla d'ensenyances previst per la Llei Orgànica
d'Educació, NO haurà d'utilitzar-se llibre de qualificacions. Per tant, els centres no hauran
de cursar noves peticions de llibres.
3. Els nous documents oficials d'avaluació que s'establisquen per a les
ensenyances Professionals LOE, una vegada publicats, estaran disponibles per a la seua
utilització per mitjà de l'aplicació informàtica GESCEN.
València, 5 de desembre del 2007
EL DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS

Francisco Baila Herrera

