DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

CIRCULAR SOBRE ASPECTES DE BATXILLERAT RELATIUS A LA RESOLUCIÓ
DE 27 DE JUNY DE 2018 (INSTRUCCIONS INICI DE CURS) I EL DECRET 51/2018,
DE 27 D’ABRIL. CURS 2018-2019

La 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, regula diversos aspectes del Batxillerat que convé recopilar a l’inici de curs
per tal de facilitar als centres educatius la implementació en Batxillerat de les novetats
introduïdes pel 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 (DOGV núm. 8284 de
30.04.2018)
1. Procediment per a la matrícula de l’alumnat de 2n de Batxillerat que repeteix el 2n
curs de Batxillerat amb matèries pendents (repeteix només amb «matèries soltes»,
no el curs complet) que han sigut modificades pel Decret 51/2018, de 27 d’abril (art.
6.2.8 de la resolució de 27 de juny de 2018)
a) L’alumnat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials que va cursar la matèria
Història de la Filosofia de 2n de Batxillerat del bloc d’assignatures troncals (segons el
decret 87/2015, de 5 de juny) i no la va superar, es matricularà en el curs 2018-2019
d’aquesta matèria, amb el codi itaca HFILLOMQE i amb caràcter de «troncal opcional».
b) L’alumnat de qualsevol modalitat que va cursar matèries específiques i no les va
superar en cursos anteriors, es matricularà en el curs 2018-2019 d’aquestes mateixes
matèries. Per tant, no serà obligatori per aquest alumnat cursar la matèria específica
Història de la Filosofia.
2. Alumnat que opte per repetir el segon curs del Batxillerat complet (art 6.2.5 de la
resolució de 27 de juny de 2018)
L’alumnat que opte per repetir el segon curs de Batxillerat complet el cursarà conforme al
Decret 51/2018, de 27 d’abril. Per tant, l’alumnat de 2n de Batxillerat de les modalitats de
Ciències i d’Humanitats i Ciències Socials sí ha de cursar la matèria específica Història de
la Filosofia amb el codi itaca HFILLOMQEEOB i amb caràcter «específica obligatòria».
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Respecte al procediment per a sol·licitar aquesta repetició, serà l’establit a l’article 20.2 de
l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre i a partir de l’annex XII d’aquesta ordre que conté el model
per a la sol·licitud. És a dir, no estarà disponible per aquest curs el tràmit en l’oficina virtual
per als centres educatius.
3. Matèria de lliure configuració autonòmica Educació Fisicoesportiva i Salut
incorporada al currículum de 2n de Batxillerat pel Decret 51/2018, de 27 d’abril (art.
6.2.9 de la resolució de 27 de juny de 2018)
D’acord amb el que estableix el Decret 51/2018, de 27 d’abril, la matèria Educació
Fisicoesportiva i Salut és una matèria de lliure configuració autonòmica de 2n de
Batxillerat que té caràcter voluntari.
L’alumnat que es matricule cursarà addicionalment aquesta matèria (incrementant les
hores setmanals) i ho farà amb les mateixes condicions que la resta de matèries de
Batxillerat:
– Per a obtindre el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva en aquesta
matèria.
– Per al càlcul de la qualificació final de l’etapa de Batxillerat aquesta matèria computa
com totes les cursades als dos cursos de Batxillerat.
– L’oferta d’aquesta matèria serà establida per la direcció dels centres docents públics, oït
el claustre, i la titularitat dels centres privats. A aquest efecte, els centres docents públics
hauran d’atendre els criteris de la demanda de l’alumnat, la disponibilitat de professorat
amb destinació definitiva al centre i també les possibilitats organitzatives i la disponibilitat
de recursos.
4. Canvi de modalitat o itinerari (art 6.2.10 de la resolució de 27 de juny de 2018)
Els canvis de modalitat estan regulats a l’article 6.2.10 de la Resolució de 27 de juny de
2018. No hi ha canvis respecte als cursos anteriors, únicament és convenient fer dos
aclariments:
a) Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga
modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat,
podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar el
canvi de modalitat, incloent la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent la
matèria Educació Física de primer curs.
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b) Respecte al procediment per a sol·licitar el canvi de modalitat o itinerari, enguany serà
l’establit a l’article 28 de l’Ordre 38/2017, de 4 d’octubre i a partir dels annexos IX, X i XI
d’aquesta ordre que contenen els diferents models per als canvis de modalitat. És a dir, no
estarà disponible per aquest curs el tràmit en l’oficina virtual per als centres educatius.
5. Exempcions i convalidacions de l’alumnat que cursa ensenyaments
professionals de música o dansa o que acredita tindre la condició d’esportista d’alt
nivell, d’alt rendiment o d’elit de la Comunitat Valenciana (art 6.2.13 )
Les exempcions i convalidacions estan regulades a l’article 6.2.13 de la Resolució de 27 de
juny de 2018. No hi ha canvis respecte als cursos anteriors, únicament és convenient fer dos
aclariments:
a) La matèria específica de 2n de Batxillerat Història de la Filosofia rep el mateix tractament
que la resta de matèries específiques. És a dir, pot ser objecte de convalidació.
b) A l’apartat 6.2.13.3 de la resolució de 27 de juny de 2018, hi ha un resum de les matèries
que l’alumnat que cursa ensenyaments professionals de música o dansa pot convalidar en
cada curs i modalitat de Batxillerat.

València, a 24 de setembre de 2018.

