DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

Av. de Campanar, 32 - 46015 VALÈNCIA

ANNEX XVI – EQUIVALÈNCIES I CONVALIDACIONS ACADÈMIQUES
Ordre 38/2018, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Annex IV de l'Ordre de 7 de juny de 2000 (ap. 7)

Prova lliure de GES

GES-2

4t d'ESO

Mòduls superats
de la prova lliure per a
l'obtenció del títol de GES

Mòduls superats
del 2n nivell
del cicle II de l'FPA

Àrees i matèries
superades
de 4t d'ESO

Valencià

Valencià

Valencià: llengua i literatura

Castellà

Castellà

Castellà: llengua i literatura

Ordre de 18 de juny de
1999, que regula
l'atenció a la diversitat,
modificada per l'Ordre
d'11 de juliol de 2000

Ordre de 16 de juny de
2008, que regula el
PDC en ESO

Ordre de 19 de maig de
2005, que regula
l'estuctura curricular
del PQPI
(art.12, 2.1.a/b)

Decret 185/2014,
que estableix el
currículum dels cicles
formatius d'FPB

2n curs de PDC

2n curs de PDC

2n nivell de PQPI

2n nivell d'FPB

Àmbits i matèries
Àmbits i matèries
Àmbis i mòduls superats
superats del 2n curs
superats del 2n curs
del 2n nivell de PQPI
de PDC amb anterioritat de PDC amb posterioritat
al curs 2008-09
al curs 2008-09
Àmbit lingüístic i social

Àmbit lingüístic i social

Llengua Estrangera

Llengua Estrangera

Àmbit científic

Àmbit científic

Àmbit de comunicació:
mòduls associats

Unitats formatives dels
mòduls professionals
superats del 2n curs
de l'FP Bàsica
Castellà-Valencià II

Llengua castellana i
literatura
Llengua Estrangera

Llengua Estrangera

Llengua Estrangera

Processos i Instruments
Matemàtics

Processos i Instruments
Matemàtics

Matemàtiques I o II
Matemàtiques orientades
als ensenyaments
acadèmics o als aplicats

Natura, Ecologia i Salut

Natura, Ecologia i Salut

Biologia i Geologia

Ciències i Tecnologia

Ciències i Tecnologia

Física i Química

Societats, Territori i
Processos
Historicoculturals

Àmbit cientificomatemàtic:
mòduls associats

El Món del Treball
Societats, Territori i
Processos
Historicoculturals

Ciències Socials: Geografia
i Història

Ciències Aplicades I i II

Àmbit científic i àmbit
pràctic o Matèria de
Tecnologies

Tecnologia
El Món del Treball

Llengua estrangera:
Anglés II

Àmbit lingüístic i social

Àmbit lingüístic i social

Àmbit social:
mòduls associats

Formació i Orientació
Laboral II
Ciències Socials I i II

1. Denominació actual de les matèries de 4t d'ESO d'acord amb el Decret 87/2015, de 5 de juny, i el Decret 51/2018, de 27 d'abril, que estableixen el currículum i despleguen
l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana.
2. Són convalidables pels mòduls formatius de GES-2 corresponents les assignatures superades dels estudis extingits de 2n curs de BUP i de 2n curs de la formació professional de
primer grau.
3. Així mateix, són convalidables els àmbits i mòduls formatius del nivell de GES-2 que hagen sigut superats per mitjà de l'ensenyament reglat o en la prova per a majors de 18 anys
per a l'obtenció directa del títol Graduat en Educació Secundària en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

