INSTRUCCIONS DE 4 DE JUNY DEL 2008 DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS RELATIVES AL LLIBRE DE
QUALIFICACIONS DE BATXILLERAT
Publicats 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 2/2006, de 3 de maig, i d'acord amb el 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), els dos amb caràcter de norma bàsica, es dicten les
instruccions següents:
Primer.- El Llibre de Qualificacions de Batxillerat té efectes acreditatius fins a la
finalització del curs 2007/2008.
A la finalització d'este curs 2007/2008, s'entregaran els llibres a l'alumnat que haja
superat els estudis i es procedirà a tancar la resta de llibres de qualificacions.
En la pàgina d'observacions es 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 el Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre (BOE 6/11), a la
finalització del curs 2007/2008 queda tancat el present llibre i inutilitzat des de la pàgina
______ fins al final.
______ de juny del 2008
V. I PL. El/La Director/a
El/La Secretario/a
(Sello del centro)

Firma: ______________

Firma: ___________

A l'alumnat que continue estudis de Batxillerat en el curs 2008/2009 se li farà constar
el número i la sèrie del Llibre de Qualificacions que tenia assignat en el seu expedient
acadèmic i en l'historial acadèmic que s'òbriga.
Segon.- Per al curs 2008/2009 ja no cal sol·licitar llibre de qualificacions.
Tercer.- La impressió i ompliment dels nous documents oficials d'avaluació (l'expedient
acadèmic, les actes d'avaluació, l'informe personal per trasllat i l'historial acadèmic)
estaran disponibles a través de l'aplicació informàtica que determine la Conselleria, una
vegada hagen sigut publicats.
València, 4 de juny del 2008
EL DIRECTOR GENERAL D'ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS

Francisco Baila Herrera

