
INFORME NÚM. 01/2012 SOBRE EL PROJECTE D’ORDRE DEL CONSELLER PER LA QUAL ES 

REGULA LA PROVA LLIURE PER OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLER DIRIGIDA A LES PERSONES 

MAJORS DE VINT ANYS A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS 

1- FETS. 

La Conselleria d’educació, Cultura i Universitats, va presentar el passat dia 29 de desembre 

de 2011 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), el projecte d’ordre per la qual es 

regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint 

anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears, en compliment de l’article 6 del decret 

legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells 

escolars de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu. 

El dia 2 de gener de 2012, la secretaria del CEIP va remetre el projecte d’ordre als 

Conselleres i les Conselleres per al seu coneixement i estudi, i s’obrí un termini per a la 

presentació d’aportacions que s’acabà dia 17 de gener de 2012, d’acord amb l’article 38 

del Reglament del CEIB. 

En la reunió de la comissió permanent del CEIB de dia 18 de gener de 2012, es va acordar 

que la comissió específica que havia d’estudiar aquest projecte d’ordre fos la d’Ordenació i 

Innovació del Sistema Educatiu. També es va acordar nomenar ponent al vicepresident del 

CEIB, Sr. Gabriel Timoner Sampol.  

A la mateixa reunió, es va acordar la data de la reunió de la Comissió Específica 

d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu, per a dia 27 de gener de 2012. 

Dins el termini establert va presentar una aportació al projecte d’ordre el Sr. Mateo 

Cañellas Crespí, Conseller del CEIB. 

Dia 27 de gener de 2012 va tenir lloc la reunió de la Comissió Específica d’Ordenació i 

Innovació del Sistema Educatiu, en la qual es varen debatre les aportacions fetes al 

projecte d’ordre. Finalment, s’acordà per unanimitat elevar l’esborrany d’informe a la 

Comissió Permanent. 

2- ANTECEDENTS 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), disposa a l’article 69.4 que les 

administracions educatives, en l’àmbit de les seves competències, organitzaran 

periòdicament proves per obtenir directament el títol de batxiller per a majors de vint 

anys. 

El Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura del 

batxillerat i es fixen els ensenyaments mínims i el Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual 

s’estableix l’estructura i el currículum de batxillerat a les Illes Balears, disposen que 

correspon a les Administracions educatives, organitzar de forma periòdica proves perquè 

les persones majors de vint anys puguin obtenir directament el títol de batxiller, sempre 

que demostrin haver assolit els objectius de batxillerat. Aquestes proves s’han d’organitzar 

de manera diferenciada segons les modalitats de batxillerat. 



3- CONTINGUT DEL PROJECTE D’ORDRE. 

El projecte d’ordre per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller 

dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears, consta 

de preàmbul, tretze articles, dues disposicions addicionals i la disposició final. 

Preàmbul: que conté les bases legals en que es fonamenta. 
Article 1: objecte i àmbit d’aplicació. 
Article 2: finalitat i efectes de la prova. 
Article 3: convocatòries. 
Article 4: estructura i realització de la prova. 
Article 5: requisits de les persones participants. 
Article 6: inscripció. 
Article 7: exempcions i convalidacions. 
Article 8: llistat d’ admesos i termini de reclamacions. 
Article 9: constitució, composició i nomenament dels tribunals. 
Article 10: avaluació, qualificació de la prova i certificacions. 
Article 11: reclamacions. 
Article 12: proposta de títol. 
Article 13: protecció de dades de caràcter personal. 
Disposició addicional primera: on es faculta a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i 
Formació Professional per dictar les instruccions necessàries d’execució de l’Ordre. 
Disposició addicional segona: on es cita la possibilitat dels Centre d’Educació de Persones 
Adultes d’organitzar cursos de preparació de la prova lliure de batxiller. 
Disposició final: entrada en vigor de l’Ordre. 
 
4- CONSIDERACIONS I RECOMENACIONS GENERALS. 

Es proposa afegir una disposició addicional per a permetre als aspirants a l’obtenció del 

títol de batxiller i que acreditin la convalidació del primer curs de batxiller per estudis de 

sistemes estrangers, la superació del batxiller una vegada hagin superat totes les matèries 

de segon de batxillerat de la modalitat escollida, sense perjudici d’altres possibles 

convalidacions.  

5- CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE EL CONTINGUT DEL PROJECTE D’ORDRE. 

5.1- Sobre el preàmbul: es proposa la modificació del darrer paràgraf del preàmbul, 

incorporant l’expressió: “prèvia consulta al Consell Escolar de les Illes Balears”. 

5.2- Sobre l’article 3, punt 1: substituir l’expressió “El conseller d’Educació, Cultura i 

Universitats ha de dictar” per l’expressió “la Direcció General competent en ordenació 

acadèmica ha de dictar”. 

5.3- Sobre l’article 4: donat que la prova ha de ser única, es proposa incloure un punt en el 

qual es defineixi quines persones són les que rebran l’encàrrec d’elaborar la prova.  Pareix 

convenient que es defineixi una comissió de persones, entre les quals hi participin els 

presidents dels tribunals, encarregada d’elaborar la prova única.  

Per altra banda, en compliment del decret 82/2008, pel qual s’estableix l’estructura i 

currículum de les Illes Balears (citat al punt 5 de l’article 4 de la proposta d’ordre), s’hauria 



d’especificar que en l’elaboració  la prova es tindran en compte especialment allò que 

s’indica en la introducció del decret 82/2008; es a dir, que els elements del currículum 

han de ser desenvolupats, completats i aplicats pels centres docents, d’acord amb 

el principi d’autonomia pedagògica i en funció de les característiques del grup 

d’alumnes, de l’equip docent responsable d’aplicar-los, de les característiques del 

centre i de l’entorn on està ubicat. Per tant, en determinades preguntes d’algunes 

matèries de la prova ha de ser necessari, tot i mantenir un mateix enunciat, fer 

referència a l’entorn més proper (illa) dels participants. 

5.4-  Sobre l’article 5, punt 1e:  sempre que no es contradigui una norma de rang superior, 

es proposa eliminar el punt. D’aquesta manera, s’amplien les possibilitats dels participants 

per a obtenir el títol de batxiller. 

5.5- Sobre l’article 8:  l’apartat 1 del projecte d’ordre, no determina qui realitzarà o a qui 

es conferirà la presa de decisió en primera instància de la publicació dels llistats 

provisionals d’admesos i exclosos, de les reclamacions i del llistat definitiu d’admesos i 

exclosos. Es proposa que s’estableixi que la Direcció General competent en ordenació 

acadèmica serà l’encarregada d’elaborar les llistes provisionals i definitives i de decidir 

sobre les possibles reclamacions. Aquesta proposta obliga a la modificació de l’article 9 

punt 4. 

5.6- Sobre l’article 9:  

 Punt 1: es proposa substituir l’expressió “tant de tribunals com sigui necessaris, 

seguint el criteri que cada tribunal examini com a màxim a 175 persones” per  l’expressió 

“tant de tribunals com sigui necessaris, seguint els següents criteris: que cada tribunal 

examini com a màxim a 175 persones i que sempre que hi hagi sol·licituds es constitueixi 

un tribunal a Menorca, un a Eivissa – Formentera i un a Mallorca, com a mínim. 

 Punt 2: es proposa que s’estableixi el nombre de membres de cada tribunal. A més 

especificar que, llevat de la presidència, la resta de membres seran nomenats per sorteig 

entre el professorat que imparteix assignatures de batxillerat als IES que es trobin dins de 

la competència territorial del tribunal; i que actuarà de secretari/a el professor/a de menor 

edat, i en cas d’empat per sorteig entre els que empatin. 

 Per altra banda, es proposa afegir que la presidència del tribunal hauria de ser 

nomenada per la Direcció General competent en ordenació acadèmica a proposta de la 

Direcció General competent en inspecció educativa, preferentment, entre els inspectors i 

les inspectores d’educació.  

 Punt 4: es proposa que la resolució sobre les sol·licituds de convalidació a que es fa 

referència a l’article 7, apartat 1 de la proposta d’ordre, sigui de la competència de la 

direcció General competent en ordenació acadèmica. 

Per tant, i tenint en compte la proposta feta a l’apartat 5.5, es proposa que la següent 

redacció del punt 4: “la presidència del tribunal s’encarregarà de dirigir i coordinar les 

actuacions del tribunal”. 



6- CONSIDERACIÓ FINAL. 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària de dia XXXXX, aprova aquest 

informe 1/2012 per XXX vots dels consellers i conselleres presents en el moment de la 

votació, la qual cosa faig constar als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de 

conselles escolars de les Illes Balears. 

 

Palma, 29 de febrer de 2012. 

 

EL Secretari       El President 

 

 

 

Joan Mas Adrover      Jordi Llabrés i Palmer 

 

 

 

 


