
 
 

ACLARIMENTS SOBRE L’APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL DE 
L’ORDRE ENS/62/2012, REFERENT A L’ALUMNAT EN POSSESSIÓ D’UN 
TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL QUE 
SUPERI LES MATÈRIES COMUNES DE BATXILLERAT 
 
En resposta a diverses consultes que s’han formulat respecte a l’aplicació de la 
disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre 
EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius 
del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del 
batxillerat nocturn s’emeten les orientacions següents: 

1. La disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, que estableix que 
l’alumne/a que hagi obtingut un títol de tècnic de formació professional obtindrà el 
títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat, és d’aplicació a 
partir de l’entrada en vigor de l’Ordre esmentada i, per tant, té efectes en el present 
curs acadèmic 2011-2012. 

2. Cal tenir en compte que aquesta opció és voluntària per a l’alumnat. Així, si un 
alumne/a està en possessió del títol de tècnic de formació professional i està 
interessat en tenir reconeguda una modalitat de batxillerat, pot seguir cursant totes 
les matèries de batxillerat, i en tot cas acollir-se al que estableix l’article 6.5 de 
l’Ordre EDU/554/2008, que reconeix el dret a la convalidació de matèries optatives 
i del treball de recerca.  

3. L’alumnat interessat en seguir la via establerta per la disposició addicional de 
l’Ordre ENS/62/2012 per obtenir el títol de batxiller ha de sol·licitar-ho per escrit a 
la direcció del centre, adjuntant una còpia o resguard del títol de tècnic. Un cop 
verificat que es compleixen els requisits, el centre procedirà a ajustar la matrícula 
de l’alumne/a a les condicions sol·licitades. 

4. L’alumnat amb el títol de tècnic que en cursar el batxillerat s’aculli a aquesta 
possibilitat, no pot tenir reconeguda cap modalitat. 

5. Cal tenir en compte que l’alumnat que s’aculli en aquesta opció, si amb 
posterioritat al batxillerat vol presentar-se a les proves d’accés a la universitat 
s’haurà d’examinar, com a mínim, d’una matèria de modalitat. Per la qual cosa, la 
direcció del centre pot autoritzar aquest alumnat a assistir a les classes de 
determinades matèries de modalitat, tot i que no sigui necessari superar-les per 
obtenir el títol de batxiller. 

6. En les certificacions acadèmiques d’aquests alumnes s’ha de fer constar que han 
obtingut el títol de batxiller en aplicació de l’article 34.3 del Reial decret 1147/2011, 
de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional 
del sistema educatiu. 

7. El càlcul de qualificació final de batxillerat d’aquests alumnes el fa el propi centre. 
La nota mitjana de batxillerat serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de 
totes les matèries comunes de batxillerat, d’una banda, i de la nota mitjana del 
seus estudis de tècnic, de l’altra. Aquest procediment de càlcul és similar a 
l’establert a l’article 3 del Reial Decret 1953/2009, referent al càlcul de la nota 
mitjana de batxillerat de l’alumnat que finalitza els ensenyaments professionals de 
música o de dansa i supera les matèries comunes de batxillerat. 



 
 

8. En el càlcul de la nota mitjana de batxillerat d’aquests alumnes no s’ha de tenir en 
compte cap matèria que no sigui comuna, encara que puguin tenir cursades i 
aprovades matèries de modalitat o optatives o el treball de recerca, les quals no 
computaran en el càlcul de la nota mitjana del seu expedient acadèmic. 

9. Aquesta disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012 no és d’aplicació per als 
alumnes amb els títols de tècnic auxiliar (FP1) i tècnic especialista (FP2), ni per als 
alumnes amb els títols de tècnic d'arts plàstiques i disseny o de tècnic d’esport. 

 
 
Barcelona, 24 de maig de 2012 
 
 
 
 
 
Teresa Pijoan Balcells 
Directora general d’Educació Secundària  
Obligatòria i Batxillerat 
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