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2 BTX: EXEMPCIONS I CONVALIDACIONS 
 
2.1 Consideracions generals 

 

 L’exempció d’una matèria és la dispensa de cursar-la per raons derivades de circumstàncies 
personals. A efectes administratius, cal fer constar l’expressió “Exempt/a”. 

 La convalidació d’una matèria és la decisió administrativa de donar-la per cursada sense haver-
ho fet, per raons de currículum acadèmic previ. A efectes administratius, cal fer constar 
l’expressió “Convalidat”. 

 En el batxillerat es poden concedir exempcions i convalidacions de determinades matèries en 
alguns casos. 

 També pot haver-hi reducció d'un determinat nombre d'hores per reconeixement d'estudis en una 
escola de música o dansa autoritzades i per estar inscrit en un centre de tecnificació esportiva.  

 Les exempcions per circumstàncies personals són que s’estableixen a l’apartat «Exempció de 
matèries». 

 Les convalidacions de matèries perquè s’hagin cursat o perquè se n’hagin cursat d’equivalents 
són les que s’estableixen a l’apartat «Convalidacions de matèries». 

 Les matèries objecte d’exempció, convalidació o reconeixement deixen de computar per al càlcul 
de la qualificació final de batxillerat. 

 
 
2.2 Exempció de matèries 

 
2.2.1 Exempció de la qualificació de la matèria de llengua catalana i literatura 
 
L’alumne que s’incorpora a B1 o a B2 procedent de fora del territori de Catalunya i que no ha cursat 
mai les matèries de llengua catalana, llengua catalana i literatura o equivalents pot demanar 
l’exempció de la matèria de llengua catalana i literatura. Aquesta exempció es visualitzarà en 
l’expedient de l’alumne perquè no tindrà qualificació d’aquesta matèria, sinó que hi constarà el terme 
“Exempt/a”, tal com es concreta més endavant 
 
El fet d’obtenir-la no eximeix l’alumne d’assistir a classe de llengua catalana i literatura, on ha de 
seguir un programa específic, formalitzat en un pla individual, que li permeti assolir, com a mínim, 
una comprensió oral i escrita de la llengua.  
 
El pla individual, signat pel director o directora del centre i per l’alumne, o pel pare, mare o tutors 
legals si l’alumne és menor d’edat, ha de contenir almenys la informació següent: 

 Síntesi dels continguts i objectius bàsics en relació amb la matèria de llengua 
 catalana i literatura 
 Metodologia 
 Materials i recursos 
 Criteris d’avaluació 

 
L’alumne a qui es concedeix l’exempció de la qualificació final de llengua catalana i literatura I o de 
llengua catalana i literatura II s’ha d’avaluar al llarg del curs acadèmic per al qual se li ha concedit 
l’exempció segons els objectius i criteris d’avaluació del seu pla individual, però està exempt de la 
qualificació final de la matèria llengua catalana i literatura I o llengua catalana i literatura II, que no 
comptabilitza per a la qualificació mitjana del batxillerat. 
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La sol·licitud s’ha de presentar no més tard de la finalització del primer trimestre del curs acadèmic, 
la resol la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i només té validesa per 
al curs acadèmic corresponent. Només es pot concedir l’exempció en dos cursos acadèmics 
consecutius. 
 
La resolució s’ha d’incorporar a l’expedient de l’alumne i ha de constar en el pla individual i en 
l’historial acadèmic. El director o directora del centre ha de lliurar-ne una còpia a la persona 
sol·licitant. 
 
L’exempció de la qualificació de llengua catalana i literatura en el batxillerat no comporta 
automàticament l’exempció de la prova de llengua catalana a les PAU. Aquesta exempció s’ha de 
sol·licitar a l’Oficina d’Organització de les proves d’accés a la Universitat, no més tard del 31 de 
gener, i la resolució serà donada abans del 30 d’abril. 
 
 
Documentació del procés 
 

 DOCUMENTACIÓ 

D-PR-C0102-110 BTX – Instància exempció Català 

 
 
2.2.2 Exempció del treball de recerca 
 
Té dret a l’exempció del treball de recerca l’alumne que es trobi en alguna de les situacions 
següents: 

 Provenir d’una altra comunitat autònoma o d’un altre país i haver-se incorporat al nou centre 
a partir del segon trimestre del segon curs de batxillerat. Tanmateix, en cas que no completi 
el batxillerat en l’any de la seva incorporació, aquest alumne haurà de fer el treball de recerca 
durant l’any acadèmic següent, sens perjudici de la seva exempció si es troba en la situació 
següent. 

 Provenir d’una altra comunitat autònoma i incorporar-se al sistema educatiu a Catalunya 
amb cinc o menys matèries per completar el batxillerat. 

 Tenir la titulació de tècnic o tècnic superior de formació professional específica, d’arts 
plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius a segon de batxillerat (article 6.5 de l’Ordre 
EDU/554/2008). 

 Haver cursat COU i haver-ne aprovat almenys una assignatura. 
 
La sol·licitud d’exempció s’ha de presentar per escrit al director o directora del centre, el qual ha de 
resoldre concedir-la, un cop verificat el compliment d’alguna de les situacions esmentades, ha 
d’incorporar la resolució a l’expedient acadèmic i l’ha de comunicar per escrit a l’alumne i, si és 
menor d’edat, als seus pares o tutors legals. 
 
Documentació del procés 
 

 DOCUMENTACIÓ 

D-PR-C0102-113 BTX – Instància i resolució exempció TdR 
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2.2.3 Exempció de matèries per causa de discapacitat, trastorns de salut o trastorns greus 
d'aprenentatge 

 
La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha d’autoritzar les mesures 
excepcionals que cal adoptar respecte al currículum i l’organització general que impliquin l’exempció 
d’una matèria, ateses les dificultats objectives d’aprenentatge de determinats alumnes per causa de 
discapacitat, trastorns de salut o trastorns greus d’aprenentatge. Per sol·licitar aquesta autorització, 
el director o directora del centre ha de trametre als serveis territorials la documentació següent: 

 Sol·licitud signada per l’alumne, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal si és menor. 
 Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició: certificat del centre d’atenció 

a persones amb discapacitat (CAD); certificat mèdic, en el qual hi ha de constar el caràcter 
permanent o temporal de la malaltia, lesió o trastorn, o altres. 

 Pla individual elaborat per l’orientador o orientadora del centre de batxillerat (amb la 
col·laboració de l’EAP, si escau). 

 
El director o directora dels serveis territorials ha de trametre tota la documentació, acompanyada 
d’un informe de la Inspecció d’Educació, a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, que n’ha d’emetre la resolució pertinent i traslladar-la al centre educatiu. El centre ha de 
comunicar per escrit a l’alumne i als pares o tutors legals de l’alumne, en el cas que sigui menor, la 
resolució del director o directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Contra 
aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar des de la data 
de resolució, davant el secretari o secretària de Polítiques Educatives del Departament 
d’Ensenyament. 
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2.3 Convalidacions de matèries 

 
2.3.1 Simultaneïtat d'estudis de BTX amb estudis de música 
 
2.3.1.1 Alumnat de BTX que cursa estudis de música en un conservatori o en una escola 

de música autoritzada 
 

Batxillerat / Música 

CONSERVATORI DE MÚSICA DELS PIRINEUS 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA SEU 

D’URGELL 

Si es cursen 4 hores o més 

Convalidació màxima: Reconeixement màxim 

• 4 hores de la franja d’específiques per 
curs. 

• 4 hores de la franja d’específiques per curs. 

 Requisits: 

• Cursar estudis en una escola de música autoritzada 
• Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau 

professional de música 
• Cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o 

harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup. 

 
• A més, substitució de la següent matèria: Tutoria (sempre i quan la seva assistència no sigui 

obligada i justificada a les activitats de la Tutoria). 
• L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursin més de tres matèries de modalitat perquè han 

triat una quarta matèria de modalitat com a específica, poden demanar la convalidació d’aquesta 
matèria de modalitat. 

• Les matèries que s’hagin convalidat o reconegut no tenen qualificació ni computen a l’efecte de 
càlcul de la nota mitjana. 

• Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris 
amb els estudis de música, la sol·licitud s’ha de renovar-se cada curs. 

• L’alumnat que ho vulgui pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores 
inferior a aquell a què té dret. 

• L’alumnat que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el 
reconeixement de la reducció del nombre de matèries de BTX de què hagis gaudit en cursos 
acadèmics anteriors, si no és que hi hagi un informe positiu de l’equip docent del conservatori o 
escola de música. 

 
• CONDICIONS: L’alumnat que obtingui la convalidació o el reconeixement de les hores de les 

matèries de BTX realitza aquestes hores convalidades o reconegudes en un espai a determinar 
sota la supervisió del professorat de guàrdia disponible. Si s’escau que aquestes hores 
convalidades o reconegudes coincideixen en hores terminals de la jornada lectiva, l’alumnat pot 
optar per absentar-se de l’Institut, prèvia autorització signada dels seus pares, en el cas que sigui 
menor d’edat, seguint el model «D-PR-C0102-138_BTX-MUS Sortides autorització 
reconeixement» 

 
 
Procés de convalidació i /o reconeixement 
 
• L'interessat presenta al centre on cursa el batxillerat, durant els dos primers mesos de classe, la 

«Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis 
de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada 
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[BMU1]» [D-PR-C0102-135_BTX-MUS Sol·licitud adaptació curricular], acompanyada del 
“Certificat expedit pel conservatori o per l’escola de música de música en què s'acredita el curs 
que fa l'alumne/a” [Conservatori: D-PR-C0102-139_BTX-MUS Certificat Conservatori Musica 
CMU1 - Escola de Música: D-PR-C0102-140_BTX-MUS Certificat Escola Música CMU3] 

• Quan l'interessat presenta aquest document, el centre li lliura una fotocòpia de la sol·licitud amb 
acusament de recepció amb la data i signatura de la persona autoritzada del centre. 

• El director del centre resol la sol·licitud seguint el model « D-PR-C0102-136_BTX-MUS 
Resolució adaptació curricular». 

• La resolució es notifica per escrit a l'interessat i, en cas de disconformitat, s'hi pot presentar un 
recurs davant la direcció dels serveis territorials de Lleida en el termini de cinc dies hàbils a partir 
de l'endemà de la notificació de la resolució. 

• En els documents d'avaluació de batxillerat cal fer-hi constar la simultaneïtat amb el codi “Sim.”, 
en la columna de Mesures d’atenció a l’alumnat. En els apartats d'observacions corresponents 
cal fer constar la resolució del director o directora del centre. 

• Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la 
nota mitjana. 

• En cas que l'alumne deixi els estudis de música, el conservatori o escola de música ho ha de 
comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes pel que fa a les matèries 
que havien estat convalidades. 

 
 
Documentació del procés 
 

 DOCUMENTACIÓ 

D-PR-C0102-135 BTX – MUS Sol·licitud adaptació curricular 

D-PR-C0102-136 BTX – MUS Resolució adaptació curricular 

D-PR-C0102-137 BTX – MUS Pla de seguiment 

D-PR-C0102-138 BTX – MUS Sortides autorització reconeixement 

D-PR-C0102-139 BTX – MUS Certificat Conservatori Música CMU1 

D-PR-C0102-140 BTX – MUS Certificat Escola Música CMU3 
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2.3.1.2 Convalidació de determinades matèries de batxillerat de la modalitat d’arts amb 
determinades matèries dels ensenyaments professionals de música 

 
Sens perjudici del que s'estableix per a l’alumnat que cursa estudis de música en un conservatori, 
els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música en un conservatori de música i el 
batxillerat podran obtenir, del director del centre, la convalidació de determinades matèries de la 
modalitat d'arts del batxillerat, tal com disposa el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer. 
 
Per obtenir la convalidació cal presentar un certificat acadèmic emès pel conservatori de música 
que acrediti que l'alumne està cursant, o bé ha superat, les matèries dels ensenyaments 
professionals de música que són equivalents a les matèries de batxillerat que es volen convalidar. 
Les matèries de batxillerat objecte de convalidació no es tenen en compte en el càlcul de la nota 
mitjana. 
 
En el supòsit que l'alumne estigui cursant simultàniament el batxillerat i les matèries d'ensenyaments 
professionals de música susceptibles de convalidació, el centre de secundària ha de seguir el 
procediment següent: el coordinador o coordinadora de batxillerat, o la persona que l'equip directiu 
designi, ha d'actuar com a responsable de coordinació amb el director o directora del conservatori 
de música on l'alumne estigui matriculat, i ha de fer el seguiment de les matèries de música cursades 
per l'alumne objecte de la convalidació. En acabar el curs, com a molt tard a mitjans de maig, el 
conservatori de música ha de facilitar, al centre de batxillerat, un certificat acadèmic que acrediti la 
superació, o no, d'aquestes matèries, per tal que el centre ordinari pugui incorporar-la als documents 
oficials d'avaluació i deixar constància, si escau, de la convalidació corresponent. 
 
Les matèries objecte de convalidació són: 
 

Matèria dels ensenyaments de música de 
grau professional 

Matèria del 
batxillerat 

Havent aprovat aquestes matèries Es pot convalidar 

Harmonia de segon curs Anàlisi musical I 

Matèries de grau professional de música 
de contingut anàleg (*) 

Anàlisi musical II 

Educació Corporal Anatomia aplicada 

Interpretació i Escena Arts escèniques 

Matèries de grau professional de música 
de contingut anàleg (*) 

Cultura audiovisual 

Història de la Música,  
o matèries de grau professional de música 
de contingut anàleg (*) 

Història de la música i de la dansa 

3r curs de de la matèria d’Instrument Llenguatge i pràctica musical 

 
(*) En el cas de sol·licituds de convalidació referides a assignatures de contingut anàleg a les determinades pel Reial 
decret 242/2009, de 27 de febrer, el director o directora del centre de secundària ha de demanar l'informe a la Subdirecció 
General d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en relació amb la verificació 
de l'analogia proposada, perquè determini si la convalidació és procedent. 

 
L'alumne de la modalitat d'arts ha de cursar, com a mínim, la matèria comuna d'opció (Fonaments 
de les Arts I i II) com a matèria de modalitat en cadascun dels dos cursos del batxillerat, excepte en 
els centres integrats, que tenen un currículum singular. 
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2.3.1.3 Simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb ensenyaments de cinquè o sisè curs de 
grau professional de música 

 
Els alumnes de batxillerat que cursen simultàniament estudis de cinquè o sisè d'ensenyaments de 
música de grau professional i primer o segon curs de batxillerat, respectivament, s'han de matricular 
d'una modalitat de batxillerat i s'hi poden aplicar les convalidacions previstes en els apartats «2.1. 
Alumnat de BTX que cursa estudis de música en un conservatori o en una escola de música 
autoritzada» i «2.2. Convalidació de determinades matèries de batxillerat de la modalitat d’arts amb 
determinades matèries dels ensenyaments professionals de música» d’aquest document, segons 
escaigui. 
 
Cal destacar que tindran la convalidació màxima de matèries si opten per cursar la modalitat d'arts, 
perquè una bona part de les matèries d'aquesta modalitat són convalidables per matèries cursades 
al conservatori de música segons estableix el Reial decret 242/2009 , de 27 de febrer. En aquestes 
condicions, amb les màximes convalidacions, els alumnes han de cursar les matèries comunes, la 
comuna d'opció i el treball de recerca en el centre de secundària (vegeu l'apartat «2.4. Treball de 
recerca d'alumnes que cursen simultàniament estudis de batxillerat amb ensenyaments de cinquè i 
sisè de grau professional de música» d'aquest document per completar la informació sobre el treball 
de recerca dels alumnes que cursen simultàniament estudis de batxillerat amb cinquè o sisè curs 
d'ensenyaments de música de grau professional). 
 
Excepcionalment, es pot cursar aquesta possibilitat des de qualsevol centre d'educació secundària, 
encara que no imparteixi la modalitat d'arts, amb una resolució d'autorització individualitzada de la 
Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. En aquest cas, els alumnes cursen 
la matèria comuna d'opció de primer i segon de batxillerat (Fonaments de les Arts I i II) a través de 
l'Institut Obert de Catalunya (IOC). La formalització de la inscripció d'aquests alumnes a l'IOC s'ha 
de fer durant la primera quinzena del mes de setembre. L'apartat Matèries que es poden cursar a 
l'IOC del document “Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat” estableix el 
procediment de matrícula i el seguiment acadèmic dels alumnes que cursen matèries a l'IOC. 
 
Així mateix, per autoritzar la matrícula dels alumnes que simultaniegen el batxillerat amb estudis de 
música de grau professional (cinquè i sisè curs) i opten per la modalitat d'arts en un centre que no 
la té autoritzada, el director o directora del centre de secundària ha de trametre, abans del 15 de 
setembre, la documentació següent a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat: 

 Sol·licitud d'autorització de la inscripció en la modalitat d'arts, signada per l'alumne, o pel 
pare o mare o tutors legals, si és menor d'edat. En la sol·licitud cal especificar també quines 
matèries de modalitat o específiques es volen convalidar en els termes que s'indiquen en els 
apartats «2.1. Alumnat de BTX que cursa estudis de música en un conservatori o en una 
escola de música autoritzada» i «2.2. Convalidació de determinades matèries de batxillerat 
de la modalitat d’arts amb determinades matèries dels ensenyaments professionals de 
música» d’aquest document. 

 Certificat emès pel conservatori o pel centre professional de música que acredita que 
l'alumne cursa cinquè o sisè curs d'estudis de música de grau professional i on es detallen 
les matèries que cursa. 

 Certificat acadèmic emès pel conservatori o centre professional de música, o bé fotocòpia 
compulsada de l'historial acadèmic o documentació equivalent, amb constància de totes les 
matèries superades per l'alumne en els ensenyaments de música de grau professional. 

 DNI, NIE o passaport de l'alumne. 
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D'acord amb el que estableix l'apartat «2.2. Convalidació de determinades matèries de batxillerat 
de la modalitat d’arts amb determinades matèries dels ensenyaments professionals de música» 
d'aquest document, el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, preveu la possibilitat de convalidar 
algunes matèries de la modalitat d'arts de batxillerat, tant als alumnes que ja han superat 
determinades matèries d'ensenyaments professionals de música, com als alumnes que les estan 
cursant simultàniament amb els estudis de batxillerat. En aquest darrer supòsit, el centre de 
secundària s'ha de coordinar amb el director o directora del conservatori on l'alumne estigui 
matriculat. 
 
 
2.3.1.4 Treball de recerca d'alumnes que cursen simultàniament estudis de batxillerat amb 

ensenyaments de cinquè i sisè de grau professional de música 
 
Els alumnes que cursen simultàniament el batxillerat amb estudis de música de grau professional 
(primer de batxillerat i cinquè curs d'estudis professionals de música; segon de batxillerat i sisè curs 
d'estudis professionals de música) poden fer el treball de recerca de batxillerat sobre un tema 
relacionat amb els ensenyaments de música que cursen en el conservatori de música. 
 
En aquest treball, la qüestió essencial de la recerca ha de vincular coneixements i pràctiques 
relacionades amb el currículum del grau professional de música, així com del batxillerat que està 
cursant l'alumne. 
 
En termes generals, durant les diverses fases de la realització del treball, l'alumne ha d'estar 
assessorat i supervisat per un tutor o tutora del treball de recerca. En el cas d'un treball de recerca 
vinculat amb el conservatori, l'alumne ha de tenir dos tutors, un del centre de batxillerat i l'altre del 
conservatori. El temps de realització del treball ha de ser el mateix que assigni el centre de batxillerat 
on està matriculat l'alumne a tots els treballs de recerca. 
 
També en aquest cas, el treball comporta la realització d'una memòria o informe escrit de 
característiques semblants al que descriu el document “Batxillerat. Treball de recerca”, que es pot 
consultar al web de la XTEC: 
(http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-
estudis/guia_batxillerat_tr.pdf) 
 
L'alumne, de manera similar a com es fa en tots els treballs de recerca, ha d'acabar el procés de 
realització del treball amb una presentació oral, en què es pot incloure també una part pràctica 
d'interpretació musical si es considera adequat. 
 
L'avaluació la porta a terme una comissió avaluadora formada, com a mínim, pels dos professors 
titulars que han exercit de tutors, el del centre de batxillerat i el del conservatori. És recomanable 
afegir a aquest grup un tercer professor o professora del centre de batxillerat vinculat a l'àmbit 
artístic. 
 
La qualificació del treball de recerca té repercussió en la qualificació final del batxillerat en els termes 
que s'estableixen en la normativa general sobre avaluació en el batxillerat. 
  

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia_batxillerat_tr.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia_batxillerat_tr.pdf
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2.3.2 Simultaneïtat d'estudis de BTX amb la pràctica intensiva de l’esport 
 
2.3.2.1 Alumnat de BTX que realitza pràctica esportiva al Centre de Tecnificació Esportiva 

Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme) 
 

L’Institut Joan Brudieu pertany a la Xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica 
esportiva. Per tant, l’alumnat que estigui cursant BTX i estigui realitzant pràctica esportiva en el 
Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme) pot 
sol·licitar la convalidació i/ o substitució de matèries d’acord amb allò que preveuen la Resolució de 
19 de desembre de 2005 (R.1785/05) i la Resolució de 25 d’abril de 2006 (R.370/06) per les quals 
s’autoritzen modificacions curriculars per a les etapes d’ESO i BTX per a l’Institut Joan Brudieu de 
la Seu d’Urgell. 
 
• A l’alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva se li poden 

convalidar les següents matèries: la matèria d’Educació física i les matèries corresponents a la 
franja d’específiques (fins a un màxim de 4 h per curs). 

• A l’alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva se li pot substituir 
la següent matèria: Tutoria (sempre i quan la seva assistència no sigui obligada i justificada a les 
activitats de la Tutoria) 

• L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de modalitat, per haver triat 
com a específica una quarta matèria de modalitat, pot demanar el reconeixement d’una matèria, 
encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries de 
modalitat que cursa. 

• Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la 
nota mitjana. 

 
• CONDICIONS: Totes les hores convalidades i/o substituïdes seran realitzades en un espai a 

determinar del centre sota la supervisió d’un docent del Centre de Tecnificació Esportiva. Si 
s’escau que aquestes hores convalidades o reconegudes coincideixen en hores terminals de la 
jornada lectiva, l’alumnat pot optar per absentar-se de l’Institut, prèvia autorització signada dels 
seus pares, en el cas que sigui menor d’edat, seguint el model «D-PR-C0102-133_BTX-EFI 
Sortides autorització reconeixement» 

 
 
2.3.2.2 Alumnat de BTX amb dedicació significativa a l’esport inclòs en algun dels 

programes ARC (esportistes d’alt rendiment) 
 
Els alumnes amb dedicació significativa a l'esport, avalada pel Consell Català de l'Esport, amb 
certificat en què consta que figura en el programa el programa de tecnificació esportiva (ARC) de la 
federació catalana corresponent pot sol·licitar la convalidació i/ o substitució de matèries d’acord 
amb el que es preveu per a l’organització i funcionament dels centres educatius de Batxillerat per al 
curs vigent. 
 
• A l’alumnat que realitza la pràctica intensiva a l’esport se li poden convalidar les següents 

matèries: la matèria d’Educació física i les matèries corresponents a la franja d’específiques (fins 
a un màxim de 4 h per curs). 

• L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de modalitat, per haver triat 
com a optativa/específica una quarta matèria de modalitat, pot demanar el reconeixement d’una 
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matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries 
de modalitat que cursa. 

• Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la 
nota mitjana. 

 
• CONDICIONS: Si s’escau que aquestes hores convalidades coincideixen en hores terminals de 

la jornada lectiva, l’alumnat pot optar per absentar-se de l’Institut, prèvia autorització signada dels 
seus pares, en el cas que sigui menor d’edat, seguint el model «D-PR-C0102-133_BTX-EFI 
Sortides autorització reconeixement». 

 
 
Procés de reconeixement per a ambdós casos 
 
• L'interessat presenta al centre on cursa el batxillerat, durant mes de setembre, la "Sol·licitud de 

convalidació de matèries de BTX a l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport” [Model D-PR-
C0102-130_BTX-EFI Sol·licitud adaptació curricular], acompanyada de: 
 el Certificat expedit pel Centre de Tecnificació Esportiva on s'acredita que l'alumne/na 

realitza pràctica esportiva en el pla de tecnificació esportiva de Piragüisme o Esquí; 
 el Certificat del Consell Català de l’Esport, en què consta que l’alumne/na figura en el 

programa de tecnificació esportiva (ARC) de la federació catalana corresponent. 
• En el moment de la seva presentació, el centre lliura a l'interessat una diligència d'acusament de 

recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de persona autoritzada del centre, formulada sobre 
una fotocòpia de la documentació que se li ha lliurat.  

• El director del centre resol la sol·licitud seguint el model de la "Resolució per la qual es concedeix 
la convalidació de matèries de BTX a l’alumnat amb dedicació significativa a l’esport [Model D-
PR-C0102-131_BTX-EFI Resolució adaptació curricular].  

• La resolució es notifica per escrit als interessats i, en cas de disconformitat, hom hi pot presentar 
recurs davant el director dels serveis territorials a Lleida del Departament d’Educació en el termini 
de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució. 

• En els documents d'avaluació de batxillerat es farà constar l'adaptació curricular com a pla 
individualitzat (PI). En els corresponents apartats d'observacions es farà constar la resolució del 
director del centre. 

• Les matèries que s'hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la 
nota mitjana.  

• Per a l’alumnat estricte del Pla de Tecnificació Esportiva: 
 Durant el mes de setembre s’acorda el “Pla individualitzat” i, amb una periodicitat 

trimestral, els dos centres estableixen el "Pla de seguiment per a l’alumnat que cursa 
simultàniament l’etapa de BTX i la pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva” 
[Model D-PR-C0102-132_BTX-EFI Pla de seguiment] 

 El director de l’Institut assigna un membre de l'equip directiu, perquè actuï de referent i de 
responsable de coordinació amb el Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la 
Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme). El director del Centre de Tecnificació Esportiva Parc 
del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme), o la persona amb qui delegui, actua 
com a responsable per tal de coordinar-se amb l’institut on l'alumne cursa el BTX i fer-ne 
el seguiment de l'alumne pel que fa al progrés i a l'assistència. 

 El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l'alumne. Els 
alumnes que no compleixin les directrius establertes en el Pla de seguiment 
s'incorporaran a les matèries de batxillerat en les condicions que l’Institut determini.  

  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
MANUAL 

CODI: MCONV-BTX 

DATA: 10/09/2021 

EXEMPCIONS, CONVALIDACIONS I 

CANVIS EN EL CURRÍCULUM (BTX) 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 13 DE 22 

 

 
Doc: MCONV-BTX_Manual_Convalidacions_Exempcions_Canvis_curriculum_BTX 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (10-set.-21)  

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

Documentació del procés 
 

 PREINSCRIPCIÓ 

D-PR-C0102-130 BTX – EFI Sol·licitud adaptació curricular 

D-PR-C0102-131 BTX – EFI Resolució adaptació curricular 

D-PR-C0102-132 BTX – EFI Pla de seguiment 

D-PR-C0102-133 BTX – EFI Sortides autorització reconeixement 

D-PR-C0102-134 BTX – EFI Instància i resolució per a la divisió d’un curs de BTX en dos anys 
per la pràctica esportiva 

 BTX – EFI Certificat Centre Tecnificació Esportiva 

 BTX – EFI Certificat Consell Català de l’Esport 

D-PR-C0102-110 BTX – Instància exempció Català 

 
 
2.3.3 Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües 

estrangeres simultàniament en una EOI 
 
Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una 
escola oficial d'idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de 
quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé 
amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents: 

 Es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el 
centre. 

 Es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre. 
 
La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne el primer mes de classe, juntament amb una còpia 
de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la Direcció General d'Educació Secundària i el 
Batxillerat abans del 31 d'octubre. 
 
La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal documentar amb un 
certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI. 
 
 
2.3.4 Convalidacions per a l'estada a l'empresa 
 
Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores poden sol·licitar al 
director o directora del centre l’exempció de la matèria d’estada a l’empresa. La sol·licitud 
corresponent ha d’anar acompanyada d’una breu memòria, en la qual ha de constar el següent: 

 Descripció de l’empresa. 
 Descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne. 
 Còpia del contracte laboral. 

 
Els alumnes han de lliurar la documentació abans del 31 d’octubre. 
 
 
2.3.5 Convalidacions per als alumnes que cursen batxillerat procedents de cicles formatius 
 
Els alumnes que s’incorporin al primer de batxillerat el curs 2016-2017 amb el títol de tècnic o tècnic 
superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius 
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han de cursar les matèries comunes, la matèria comuna d’opció i dues matèries de modalitat. Poden 
sol·licitar la convalidació de les matèries específiques de batxillerat i del Treball de Recerca. Si 
escau, també poden sol·licitar la convalidació de matèries de modalitat, en funció de les 
convalidacions que determina cada cicle formatiu 
 
A l’expedient acadèmic dels alumnes que hagin obtingut la convalidació, i a les actes corresponents, 
cal fer-hi constar l’expressió “Convalidat” per al treball de recerca i per a les matèries específiques 
que escaigui. Pel que fa a aquestes últimes, cal usar l’expressió genèrica “Matèries específiques”. 
 
Els efectes i el procediment per tramitar les convalidacions es detallen a continuació: 

 La convalidació de matèries optatives que estableix l’Ordre EDU/554/2008 computa fins a un 
màxim de 4 hores lectives setmanals a cada curs, que corresponen a les matèries específiques 
dels dos cursos de batxillerat. La convalidació del treball de recerca computa les hores previstes 
per dur-lo a terme. 

 Atès que les convalidacions anteriors afecten només les matèries específiques i el treball de 
recerca, no es pot declarar cap alumne exempt de les matèries comunes o de modalitat prenent 
com a fonament d’aquesta exempció l’Ordre EDU/554/2008. En tot cas, atès que hi ha alumnes 
que en cada curs de batxillerat cursen més de tres matèries de modalitat, es podrà demanar la 
convalidació d’una matèria de modalitat, quan aquesta excedeixi del còmput de les tres matèries 
de modalitat que l’alumne ha de cursar en cada curs de batxillerat. 

 Els alumnes que es vulguin acollir al que preveu l’article 6.5 de l’Ordre esmentada han de 
demanar-ho explícitament, en el primer mes de classe, al director o directora del centre on cursen 
els estudis de batxillerat, amb el model "Sol·licitud de convalidació de matèries de batxillerat per 
als alumnes que han superat un cicle formatiu de grau mitjà o un cicle formatiu de grau superior". 
Els alumnes que així ho facin podran estendre els efectes de la convalidació a totes les matèries 
específiques a les quals tinguin dret d’acord amb l’Ordre, o bé a un nombre de matèries 
específiques inferior. En la sol·licitud han d’indicar quines matèries volen fer constar en el seu 
currículum diversificat i declarar explícitament que coneixen el caràcter irrevocable de la seva 
sol·licitud. 

 La matèria o matèries que els alumnes hagin demanat de cursar s’han de superar 
necessàriament per obtenir el títol de batxillerat; es comptabilitzaran com qualsevol altra matèria, 
tant a l’efecte del còmput de matèries pendents per passar de primer a segon curs com per al 
càlcul de la qualificació final del batxillerat. 

 El director o directora del centre ha de resoldre la sol·licitud, incorporar-la a l’expedient acadèmic 
i comunicar-la per escrit a l’alumne i, si és menor d’edat, als pares o tutors legals. 
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3 BTX: CANVIS EN EL CURRÍCULUM 
 
3.1 Canvi de matèries sense canvi de modalitat 

 
Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden 
sol·licitar el canvi d’alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb 
l’organització horària del centre. En el cas que el director o directora del centre n’aprovi el canvi, 
s’ha de considerar, a tots els efectes, que l’alumne ha cursat des del principi les noves matèries. 
 
 
3.1.1 Matèries de la modalitat que cursa 
 
En el cas de les matèries de modalitat que tenen continuïtat en els dos cursos, el fet d’haver cursat 
la part de primer curs de la matèria de modalitat (o específica, en cas que el centre l’hagi distribuït 
en dos cursos) no implica necessàriament que l’alumne hagi de continuar-la a segon curs. 
 
Si un alumne ha cursat la part de primer curs d’una matèria de modalitat i decideix no cursar la part 
corresponent al segon curs, aquest fet no l’eximeix d’haver de recuperar la part cursada d’aquesta 
matèria, en el cas que no l’hagi superada, tot i que també pot canviar-la per una altra matèria de 
primer curs. Aquesta consideració inclou el canvi de matèria comuna d’opció en el batxillerat 
d’humanitats i ciències socials; excepcionalment, un alumne podria acabar el batxillerat 
d’humanitats i ciències socials havent cursat matemàtiques per a les ciències socials I i llatí II o a 
l’inrevés. 
 
Excepcionalment, l’alumne pot cursar en el segon curs de batxillerat matèries que tinguin continuïtat 
en els dos cursos, malgrat que no les hagi cursat a primer. En aquests casos, el centre l’ha d’orientar 
per tal que pugui adquirir els coneixements més essencials no cursats. 
 
L’alumne que fa batxillerat pot optar per afegir alguna matèria al seu currículum, de manera que 
estigui format per un nombre de matèries superior al que s’estableix amb caràcter general, sempre 
que aquesta demanda sigui compatible amb l’organització del centre educatiu. El director o directora 
del centre decideix si aquesta petició és viable i l’acceptarà si no hi ha incompatibilitats. A tots els 
efectes d’avaluació i de notes, aquestes matèries addicionals reben el mateix tracte que la resta del 
currículum de l’alumne. Si un cop avançat el curs l’alumne decideix renunciar a alguna d’aquestes 
matèries addicionals, ho haurà de fer abans del darrer dia lectiu del mes d’abril. 
 
L’alumnat que cursi el Batxibac a l’Institut Joan Brudieu pot optar per qualsevol de les modalitats 
que s’hi ofereixen (Arts, Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), però amb l’adaptació 
següent: 

 Les matèries específiques de Batxibac (Literatura francesa i Història de França) 
s’impartiran el dilluns i el dimarts a la tarda, de 15:30 h a 17:20 h. 

 El currículum de l’alumnat de Batxibac pot estar format per un nombre de matèries i d’hores 
superior al que s’estableix amb caràcter general. 

 Si no vol aquest increment, ha de substituir les matèries específiques per les matèries que 
cursa del Batxibac. L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de 
modalitat, perquè ha triat una quarta matèria de modalitat com a específica, pot demanar la 
substitució d’una matèria, encara que sigui de modalitat. 
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L’alumne que ja hagi superat el batxillerat no pot formalitzar una nova matrícula per afegir matèries 
suplementàries al seu expedient, excepte en el supòsit que es preveu en l’apartat Reconeixement 
d’una altra modalitat. 
 
 
3.1.2 Canvi d’idioma 
 
El canvi de matèries en el pas de primer a segon curs de batxillerat inclou la possibilitat de sol·licitar, 
durant el primer mes de classes, el canvi d’idioma, tant dins la matèria comuna de llengua estrangera 
com dins la matèria específica de segona llengua estrangera. L’autorització corresponent és 
competència del director o directora del centre, que ha de tenir en compte tant els efectes 
organitzatius d’aquest canvi com els coneixements previs de l’alumne per incorporar-se al nou 
idioma. En tots els documents obligatoris d’avaluació cal que consti una referència a l’autorització 
corresponent. 
 
Si l’alumne ha superat a primer curs l’idioma que ara vol deixar, només haurà de cursar la part 
corresponent al nou idioma de segon curs. Si l’alumne té pendent l’idioma de primer curs, podrà 
canviar-lo pel nou idioma, per al qual serà avaluat tant de la part del primer curs com de la del segon 
curs. 
 
Cal tenir en compte que un alumne es pot examinar a les PAU d’un idioma que no hagi cursat en el 
batxillerat. 
 
 
3.2 Canvi de modalitat 

 
Durant el primer mes de classes els alumnes de primer curs poden sol·licitar adscriure’s a una 
modalitat diferent de la que havien triat inicialment, d’entre les que ofereix el centre. Si el director o 
directora del centre n’aprova el canvi, es considera que l’alumne ha cursat des del principi la nova 
modalitat a tots els efectes. 
 
Si els alumnes de la promoció 2015-2016, que hagin superat el primer curs, decideixen canviar de 
modalitat al segon curs (2016-2017), el centre podrà modificar-los el currículum, tot assegurant-se 
que, en acabar el batxillerat, els alumnes hagin cursat el nombre de matèries que s’estableix de 
manera general i hagin superat un mínim de quatre matèries d’aquesta nova modalitat (incloent 
la matèria comuna d’opció de segon curs). Per complir aquest segon requisit és possible que el 
currículum d’aquests alumnes estigui format per més matèries de les que s’estableixen amb caràcter 
general. El termini per sol·licitar aquest canvi finalitza al cap d’un mes d’haver iniciat les classes. 
 
En el cas de matèries que tinguin continuïtat en els dos cursos, el centre ha de vetllar perquè 
l’alumne pugui adquirir els coneixements essencials corresponents que no ha cursat. 
 
Si un alumne no ha superat alguna matèria de primer curs pròpia de la modalitat que ha deixat de 
cursar, el centre ha de vetllar perquè la superi durant el segon curs. L’alumne pot optar per canviar 
alguna de les matèries que no ha superat del primer curs per matèries de la nova modalitat, fins i 
tot si és la matèria comuna d’opció. En qualsevol cas, l’alumne ha d’haver superat una matèria 
comuna d’opció de primer curs i una de segon en acabar el batxillerat. 
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Els alumnes matriculats de matèries soltes a primer de batxillerat podran canviar de modalitat sense 
haver de repetir el curs sencer sempre que facin:  

 les matèries comunes suspeses; 

 les matèries imprescindibles de primer curs de la nova modalitat, és a dir, la matèria comuna 
d’opció i dues matèries de la modalitat. 

 
En aquestes condicions, el nombre total de matèries no ha d’excedir de cinc. Altrament, l’alumne ha 
de repetir el curs sencer. 
 
Les matèries de Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials es consideren 
equivalents als efectes de canvis de modalitat. 
 
 
Documentació del procés 
 

 DOCUMENTACIÓ 

D-PR-C0102-111 BTX – Instància i resolució canvi itinerari i/o idioma 

D-PR-C0102-112 BTX – Instància i resolució canvi matèries 

D-PR-C0102-115 BTX – Instància i resolució pendents B1 

D-PR-C0102-116 BTX – Instància i informe repetició total B2 

D-PR-C0102-117 BTX – Pla Individual B1 amb soltes 

D-PR-C0102-118 BTX – Pla Individual B2 amb soltes 

 
 
3.3 Canvi de centre sense canvi de règim d'estudis 

 
En aquest supòsit, cal tenir ben present el següent: 
 

 El nombre total de matèries que ha de cursar un alumne en l’etapa, així com la càrrega 
horària, ha de ser el que s’estableix amb caràcter general per al règim en què l’alumne estigui 
inscrit. Si l’alumne ha fet el primer curs en una altra comunitat autònoma, en el segon curs 
ha de fer les matèries que el centre tingui establertes en l’itinerari triat per l’alumne. 

 En cap cas l’alumne no pot tornar a cursar una matèria que ja tingui aprovada, llevat que 
hagi de repetir curs. 

 En acabar el batxillerat, l’alumne ha d’haver cursat totes les matèries comunes i sis matèries 
de modalitat (entre les quals la comuna d’opció de primer curs i la de segon). També ha 
d’haver fet el treball de recerca, excepte si són alumnes que procedeixen d’una altra 
comunitat autònoma o d’un altre país que s’incorporen a partir del segon trimestre del segon 
curs, els quals poden sol·licitar, al director o directora del centre, l’exempció del treball de 
recerca. 

 Si l’alumne es trasllada a un altre centre un cop iniciat el curs, tant a primer com a segon, 
s’incorporarà a un dels itineraris que ofereix el nou centre i, a efectes de currículum i 
avaluació, es considerarà que ha cursat des de l’inici del curs el currículum que hi ha 
establert al nou centre. 

 Si un alumne de la modalitat d’arts que té aprovades totes les matèries de la modalitat de 
primer i segon curs es trasllada a un centre que no té autoritzada la modalitat d’arts, per 
cursar les matèries comunes que té pendents, cal que el centre comuniqui aquesta situació, 
abans del 15 d’octubre, a la Direcció dels Serveis Territorials a Lleida o a la Direcció General 
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d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament per tal que 
autoritzi la matrícula. El procediment per fer-ho ha d’incloure la tramesa d’un certificat 
acadèmic de l’alumne en què constin totes les matèries cursades i les qualificacions. La 
Direcció General de Centres Públics rebrà la petició i farà les gestions per possibilitar la 
matrícula de l’alumne en la modalitat d’arts. 

 
 
3.4 Canvi de règim (amb canvi de centre o sense) 

 
Si l’alumne, un cop iniciat el curs, fa un canvi del règim diürn al règim nocturn (dins el mateix centre 
o amb trasllat a un altre centre) o passa a cursar els estudis a distància, se li ha d’aplicar el 
currículum del nou règim en què s’ha inscrit. En tot cas, les condicions de matrícula han de ser les 
mateixes amb què va iniciar el curs en el règim diürn, tant pel que fa al curs en què s’inscriu com al 
nombre de matèries que ha superat o que té pendents de superar. 
 
 
3.5 Reconeixement d'una altra modalitat 

 
L’alumne que hagi superat el batxillerat en una determinada modalitat i vulgui adscriure’s a una altra 
modalitat amb la finalitat d’obtenir prioritat en l’accés a determinats cicles formatius de grau superior, 
podrà matricular-se de les matèries de modalitat que li calguin per poder-ne comptabilitzar quatre 
de la nova modalitat, entre les quals cal cursar forçosament la matèria comuna d’opció de 2n. 
 
Si l’alumne supera aquestes matèries, el centre expedirà un «Certificat de reconeixement d’una altra 
modalitat de batxillerat, a efectes d’accedir a determinats cicles», on constin: 

 les qualificacions de totes les matèries de batxillerat que ha superat l’alumne,  

 les modalitats de batxillerat que té reconegudes l’alumne (tant la superada originalment com 
la nova),  

 la nova qualificació mitjana de batxillerat: per obtenir aquesta qualificació cal aplicar la 
fórmula (20 · QMB + Q1 + Q2 + … + Qk) / (20 + k), en què QMB és la qualificació mitjana de 
batxillerat original, k és el nombre de noves matèries que ha cursat l’alumne i Q1,…, Qk són 
les qualificacions obtingudes en aquestes matèries. 

 
Aquest reconeixement d'una altra modalitat i la nova qualificació mitjana del batxillerat, només té 
efectes per a l'accés a determinats cicles formatius de grau superior i no comporta l'expedició d'un 
nou títol de batxillerat. 
 
 
3.6 Anul·lació de matrícula i matrícula extraordinària en el batxillerat 

 
El centre educatiu ha d'informar els alumnes i les famílies de la possibilitat d'anul·lar la matrícula o 
bé de sol·licitar una matrícula extraordinària un cop exhaurides les convocatòries. 
 
Per poder tenir dret a l'anul·lació de matrícula o a una matrícula extraordinària, l'alumne ha 
d'acreditar documentalment que es troba en alguna de les circumstàncies següents: 

 malaltia prolongada o accident de l'alumne o d'un familiar, 

 incorporació a un lloc de treball, 

 maternitat, 
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 qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a parer del director o directora 
del centre, justifiqui la concessió de l'anul·lació de matrícula. 

 
L'anul·lació de matrícula l'ha de sol·licitar l'alumne, amb el consentiment dels pares o tutors legals 
en cas que siguin menors d'edat, al director o directora del centre abans de finalitzar el mes d'abril 
del curs acadèmic corresponent. 
 
La matrícula extraordinària, és a dir quan es tracta d'una cinquena inscripció en el batxillerat diürn 
o d'una setena en el nocturn, s'ha de sol·licitar dins el termini de matrícula establert per al curs 
corresponent. 
 
La resolució del director o directora del centre, pel que fa a l'anul·lació de matrícula o a la matrícula 
extraordinària, s'ha de comunicar per escrit a l'alumne, o als pares o tutors legals en el cas d'alumnes 
menors d'edat, en els quinze dies següents a la presentació de la sol·licitud corresponent. En cas 
de resolució negativa, es pot presentar, per mitjà del centre, un recurs al director o directora dels 
serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació, que ho resol 
definitivament en via administrativa. 
 
L'anul·lació de matrícula comporta la nul·litat de totes les actuacions acadèmiques dutes a terme en 
el curs, incloses les qualificacions de matèries que ja havien rebut qualificació final (p. ex. el Treball 
de Recerca o les recuperacions de matèries pendents), i l'alumne no ha de tenir cap qualificació a 
les actes finals d'avaluació. 
 
L'absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l'alumne de batxillerat durant 15 dies hàbils, pot 
comportar l'anul·lació de la matrícula de l'alumne, sens perjudici del que preveu l'article 37.4 de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació en matèria de faltes d'assistència i de puntualitat 
injustificades de l'alumne. En el moment que s'arribi a acumular aquest període d'absència, aquesta 
circumstància cal notificar-la a l'alumne absentista, i als pares o tutors legals en el cas d'alumnes 
menors d'edat. Si en el termini d'una setmana no justifica la seva absència, el director o directora 
del centre pot anul·lar la matrícula de l'alumne per absentisme continuat no justificat i la seva vacant 
la pot ocupar una altra persona. 
 
Documentació del procés 
 

 DOCUMENTACIÓ 

D-PR-C0102-150 BTX – Instància i resolució matrícula extraordinària 

D-PR-C0102-151 BTX – Instància i resolució anul·lació matrícula 

 
  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
MANUAL 

CODI: MCONV-BTX 

DATA: 10/09/2021 

EXEMPCIONS, CONVALIDACIONS I 

CANVIS EN EL CURRÍCULUM (BTX) 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 20 DE 22 

 

 
Doc: MCONV-BTX_Manual_Convalidacions_Exempcions_Canvis_curriculum_BTX 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (10-set.-21)  

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

4 PAS DE CURS I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT 
 
4.1 Primer de batxillerat 

 

Si en acabar el 1r curs té:  

Cap matèria pendent Promociona a segon curs 

1 o 2 matèries pendents Promociona a segon curs, amb les matèries pendents. 

3 o 4 matèries pendents (1) 

Podrà optar: 
• a repetir el curs complet renunciant expressament a totes les 

qualificacions positives obtingudes en el curs finalitzat. 
• a matricular-se només de les tres o quatre matèries pendents 

de primer (2). 

5 o més matèries pendents Repeteix primer curs en la seva totalitat 

 
(1) Després de l’avaluació final de primer de batxillerat, l’Institut ha d’orientar l’alumnat que es trobi amb 3 o 4 matèries 

pendents sobre les opcions possibles, considerant les seves condicions per al millor aprofitament de la repetició de 
primer curs de batxillerat. En el moment de la formalització de la matrícula en aquestes condicions es requerirà 
l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat, amb concreció de 
la via escollida. 

 
(2) L’alumne/a també podrà cursar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar matrícula, 

voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, aquelles altres matèries que la direcció del 
centre consideri més adequades per a la seva formació, com per exemple el treball de recerca. En aquest cas, el 

centre ha de formalitzar, per a l’alumne/a, un pla individual que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís 
i l’acceptació de l’alumne/a i de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat. 

 
 
4.2 Segon de batxillerat 

 

Si en acabar el 2n curs té:  

Cap matèria pendent Títol de batxiller 

Alguna matèria pendent 

Podrà optar:  
• de manera general, a repetir solament les matèries pendents, 

sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. 
• en casos justificats, a repetir la totalitat de matèries de segon 

curs amb renúncia explícita de les qualificacions obtingudes 
en totes les matèries aprovades (1). 

 
(1) De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries 

següents: Treball de recerca, Estada a l’empresa, i les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a 
hagués superat en cursar el segon curs 

  
 L’anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic cursat per al qual es 

presenta la sol·licitud de renúncia computarà a efectes d’anys de permanència en el batxillerat en règim ordinari 
diürn. El centre informarà per escrit l’alumne/a sol·licitant, o els seus pare, mare o tutor/a legals en el cas que sigui 
menor, de les condicions de la renúncia. 
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 Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el segon curs, l’alumne/a, o els seus 

pares o tutors legals si és menor, presentarà la documentació següent al centre on està matriculat de segon curs 
durant el primer mes de classes: 

• Sol·licitud signada per l’alumne/a, o el pare, mare o tutor/a legal si cal, amb constància explícita que coneix el 
caràcter irrevocable de la seva renúncia. 

• Fotocòpia del DNI. 
• Certificació acadèmica de cadascun dels cursos en què l’alumne/a ha estat matriculat en el batxillerat. 
• Informe de la direcció del centre amb valoració explícita de si la mesura, de caràcter extraordinari, pot afavorir el 

progrés acadèmic de l’alumne en el batxillerat i en els seus estudis posteriors, i tota la informació complementària 
que consideri pertinent. 

  
 El centre trametrà la sol·licitud i la documentació que l’acompanyi a la direcció dels serveis territorials. Els serveis 

territorials trametran la documentació a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, que 
dictarà resolució. Contra la resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant 
el secretari de Polítiques Educatives en el termini d’un mes. 

  
 La resolució s’incorporarà a l’expedient de l’alumne/a, es farà constar a l’historial acadèmic i se n’adjuntarà una còpia 

a l’acta d’avaluació final del curs al qual s’hagi renunciat. La direcció del centre en lliurarà una còpia a la persona 
sol·licitant. 

 
 
Documentació del procés 
 

 DOCUMENTACIÓ 

D-PR-C0102-115 BTX – Instància i resolució pendents B1 

D-PR-C0102-116 BTX – Instància i informe repetició total B2 

D-PR-C0102-117 BTX – Pla Individual B1 amb soltes 

D-PR-C0102-118 BTX – Pla Individual B2 amb soltes 

 
  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 
MANUAL 

CODI: MCONV-BTX 

DATA: 10/09/2021 

EXEMPCIONS, CONVALIDACIONS I 

CANVIS EN EL CURRÍCULUM (BTX) 

VERSIÓ: 3.0 

PÀGINA: 22 DE 22 

 

 
Doc: MCONV-BTX_Manual_Convalidacions_Exempcions_Canvis_curriculum_BTX 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (10-set.-21)  

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 
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01 27-07-2018 Actualització del document 
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