
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.

_______________ 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



TANCAMENT / ENTREGA LLIBRES DE QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT

Finalització del curs 2007/2008

Alumnat que curse estudis de 2n Curs de Batxillerat:

Una vegada fet constar el resultat de l'avaluació (ordinària o extraordinària) i, desprès de
omplir les pàgines relatives a l'expedició del títol, nota mitjana i entrega, s'entregaran els
llibres als alumnes que hagen superat 2n de Batxillerat.

La resta de llibres es tancaran i arxivaran junt amb l'expedient acadèmic.

Quan l'alumne haja superat estudis, se li entregarà el llibre junt amb l'Historial Acadèmic.

Alumnat que curse estudis de 1r Curs de Batxillerat:

Una vegada fet constar el resultat de l'avaluació (ordinària o extraordinària), el llibre de
qualificacions es tancarà per mitjà de la diligència esmentada i s'arxivarà junt amb
l'expedient acadèmic.

Quan l'alumne haja superat estudis, se li entregarà el llibre junt amb l'Historial Acadèmic.

El text de la diligència està disponible en l'aplicació informàtica.

Els nous documents d'avaluació seran la "continuació" de l'actual llibre, en ells es farà
constar el número i sèrie, de manera que ambdós es complementen.
La normativa relativa als nous documents d'avaluació està en tràmit d'elaboració.



INSTRUCCIONES DE 4 DE JUNIO DE 2008 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN Y CENTROS DOCENTES RELATIVAS AL LIBRO DE
CALIFICACIONES DE BACHILLERATO

Publicados el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecida por la
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, y de acuerdo con el Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y
se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 6 de noviembre), ambos con carácter de norma
básica, se dictan las siguientes instrucciones:

Primero.- El Libro de Calificaciones de Bachillerato tiene efectos acreditativos hasta la
finalización del curso 2007/2008.

A la finalización de este curso 2007/2008, se entregarán los libros al alumnado que haya
superado los estudios y se procederá a cerrar el resto de libros de calificaciones.

En la página de observaciones se hará constar la diligencia siguiente:

Diligencia para hacer constar que, tras la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, de acuerdo con el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE 6/11), a la
finalización del curso 2007/2008 queda cerrado el presente libro e inutilizado desde la página
______ hasta el final.

_____________ de 2008
Vº Bº El/La Director/a El/La Secretario/a

(Sello del centro)

Firma: ______________ Firma: ___________

Al alumnado que continue estudios de Bachillerato en el curso 2008/2009 se le hará
constar el número y la serie del Libro de Calificaciones que tenía asignado en su
expediente académico y en el historial académico que se abra.

Segundo.- Para el curso 2008/2009 ya no habrá que solicitar libro de calificaciones.

Tercero.- La impresión y cumplimentación de los nuevos documentos oficiales de
evaluación (el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por
traslado y el historial académico) estarán disponibles a través de la aplicación
informática que determine la Conselleria, una vez hayan sido publicados.

Valencia, 4 de junio de 2008
EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN Y CENTROS DOCENTES

Francisco Baila Herrera



CIERRE / ENTREGA LIBROS DE CALIFICACIÓN DEL BACHILLERATO

Finalización del curso 2007/2008

Alumnado que curse estudios de 2º Curso de Bachillerato:

Una vez hecho constar el resultado de la evaluación (ordinaria o extraordinaria) y, tras
cumplimentar las páginas relativas a la expedición del título, nota media y entrega, se
entregarán los libros a los alumnos que hayan superado 2º de Bachillerato.

El resto de libros se cerrarán y archivarán junto al expediente académico.

Cuando el alumno haya superado estudios, se le entregará el libro junto con el Historial
Académico.

Alumnado que curse estudios de 1º Curso de Bachillerato:

Una vez hecho constar el resultado de la evaluación (ordinaria o extraordinaria), el libro
de calificaciones se cerrará mediante la diligencia citada y se archivará junto al
expediente académico.

Cuando el alumno haya superado estudios, se le entregará el libro junto con el Historial
Académico.

El texto de la diligencia esta disponible en la aplicación informática.

Los nuevos documentos de evaluación serán la "continuación" del actual libro, en ellos
se hará constar el número y serie, de manera que ambos se complementen.
La normativa relativa a los nuevos documentos de evaluación está en trámite de
elaboración.


