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Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2013, de la Dirección
General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por la que se convoca la prueba para personas mayores de veinte años para la obtención directa del título de
Bachiller, en la Comunitat Valenciana, correspondiente al
curso 2012-2013. [2013/693]

L’Orde 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, regula la prova per a persones majors de vint anys
per a l’obtenció directa del títol de Batxiller, en l’àmbit de gestió de
la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’article 69.4 de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Esta orde establix en l’article 5.1 que la prova disposarà d’una convocatòria per curs acadèmic, i que la seua inscripció i realització estarà
regulada mitjançant una resolució de la direcció general competent en
matèria d’ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, en virtut de les atribucions que em conferix l’article 5.1
de l’esmentada Orde 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, així com el Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, resolc:

La Orden 1/2012, de 4 de enero, de la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo, regula la prueba para personas mayores de veinte
años para la obtención directa del título de Bachiller, en el ámbito de
gestión de la Comunitat Valenciana, de conformidad con el artículo 69.4
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Dicha orden establece en su artículo 5.1 que la prueba dispondrá de
una convocatoria por curso académico, y que la inscripción y realización
de la misma vendrá regulada mediante resolución de la dirección general
competente en materia de ordenación académica, que publicará la convocatoria correspondiente en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 5.1 de la citada Orden 1/2012, de 4 de enero, de la Conselleria de
Educación, Formación y Empleo, así como el Decreto 190/2012, de 21
de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
resuelvo:

Primer. Convocatòria
1. Es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a
l’obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2012-2013, que tindrà lloc el dia 20 d’abril de 2013
a les 8.30 hores.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 5.2 de l’Orde 1/2012,
de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, la
realització dels tres exercicis de què consta la prova s’efectuarà en un
únic dia i de manera simultània en els instituts d’Educació Secundària
autoritzats per a impartir ensenyances de Batxillerat que les direccions
territorials d’Educació, Cultura i Esport designen com a seus d’actuació
dels diferents tribunals.

Primero. Convocatoria
1. Se convoca la prueba para personas mayores de veinte años para
la obtención directa del título de Bachiller, en la Comunitat Valenciana,
correspondiente al curso 2012-2013, que tendrá lugar el día 20 de abril
de 2013 a las 8.30 horas.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Orden
1/2012, de 4 de enero, de la Conselleria de Educación, Formación y
Empleo, la realización de los tres ejercicios de los que consta la prueba
se efectuará en un único día y de forma simultánea en los institutos de
educación secundaria autorizados para impartir enseñanzas de Bachillerato que las direcciones territoriales de Educación, Cultura y Deporte
designen como sedes de actuación de los diferentes tribunales.

Segon. Requisits de participació
Podran inscriure’s per a participar en la prova aquelles persones que
complisquen els requisits següents:
1. Tindre vint anys complits, o complir-los l’any natural de realització de la prova.
2. No estar matriculat o matriculada en ensenyances de Batxillerat
en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distància en el moment
de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15
de gener de 2013.
3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues
modalitats o vies, ni de titulació declarada equivalent a efectes acadèmics.
4. Ser resident a la Comunitat Valenciana.
5. Haver efectuat, abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds, l’abonament de la taxa corresponent a la prova per
a l’obtenció directa del títol de Batxiller per a persones majors de 20
anys.

Segundo. Requisitos de participación
Podrán inscribirse para participar en la prueba, aquellas personas
que cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener veinte años cumplidos, o alcanzar esta edad en el año natural de realización de la prueba.
2. No estar matriculado o matriculada en enseñanzas de Bachillerato
en ninguno de los regímenes ordinario diurno, nocturno o a distancia en
el momento de realizar la inscripción, y no haber anulado la matrícula
después del 15 de enero de 2013.
3. No estar en posesión del título de Bachiller en ninguna de sus
modalidades o vías, ni de titulación declarada equivalente a efectos
académicos.
4. Ser residente en la Comunitat Valenciana.
5. Haber efectuado, antes de la finalización del período de presentación de solicitudes, el abono de la tasa correspondiente a la prueba
para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores
de 20 años.

Tercer. Sol·licituds, documentació i termini de presentació
1. Les persones que desitgen participar en estes proves hauran
d’omplir la seua sol·licitud d’inscripció, segons el model que figura en
l’annex I, el qual es troba disponible en la pàgina web del Servici d’Ordenació Acadèmica, Secció de Formació de Persones Adultes. Esta sollicitud haurà de ser presentada, preferentment, en la direcció territorial
competent en matèria d’educació en l’àmbit de gestió de la qual desitgen
realitzar la prova, o bé a través de qualsevol mitjà dels previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que la sol·licitud es presente davant d’una oficina de correus,
es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel
funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es procedix d’esta

Tercero. Solicitudes, documentación y plazo de presentación
1. Las personas que deseen participar en estas pruebas deberán cumplimentar su solicitud de inscripción, según el modelo que figura en el
anexo I, el cual se encuentra disponible en la página web del Servicio
de Ordenación Académica, sección de Formación de Personas Adultas.
Esta solicitud deberá ser presentada, preferentemente, en la dirección
territorial competente en materia de educación en cuyo ámbito de gestión deseen realizar la prueba, o bien a través de cualquier medio de los
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En caso de que la solicitud se presentase ante
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea
fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
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manera, la instància es considerarà presentada en la data d’entrada en el
registre a què vaja dirigida.
En l’imprés de sol·licitud mencionat en l’annex I, les persones interessades indicaran la llengua estrangera per la qual opten en l’exercici
A, així com la modalitat de Batxillerat i la via o opció, sobre les quals
realitzaran l’exercici C, la província i localitat on preferisquen realitzar els exàmens, i totes les altres informacions que es requerisquen en
l’imprés de sol·licitud. Així mateix, les persones que, de conformitat
amb allò que s’ha indicat en l’article 8.1 de l’esmentada Orde 1/2012,
sol·liciten l’exempció parcial d’un o més exercicis de la prova per haver
superat certes matèries en estudis incomplets de Batxillerat, o bé per tindre reconeguda l’exempció o convalidació d’estes, hauran d’indicar-ho,
a més d’aportar la documentació acreditativa respecte d’això.
Les persones amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat que sol·liciten una adaptació quant a la duració i a les condicions de realització de la prova, hauran d’adjuntar a la seua sol·licitud
un certificat acreditatiu del grau de discapacitat, expedit per l’administració competent. A més, hauran de notificar-ho al Servici d’Ordenació
Acadèmica de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política
Lingüística.
Les sol·licituds hauran de ser firmades per les persones interessades,
i d’esta manera es responsabilitzen del fet que complixen els requisits
establits per a participar en la convocatòria, que les dades contingudes
en la sol·licitud són certes, i que són conscients que la falsedat d’estes
pot donar lloc a la pèrdua del dret de realització de la prova o a l’anullació del resultat obtingut en esta.
2. En el moment de presentar la sol·licitud, esta haurà d’anar acompanyada del justificant d’abonament de la taxa corresponent, els impresos de la qual es troben disponibles en les direccions territorials.
L’ingrés de la taxa haurà d’efectuar-se abans de finalitzar el període d’inscripció en la prova, per mitjà de la presentació de l’imprés
en alguna de les entitats financeres col·laboradores indicades en este.
Una còpia d’este imprés, en què haurà de figurar el segell de l’entitat
bancària que acredita l’abonament de la taxa, haurà d’adjuntar-se a la
sol·licitud presentada. La falta d’este ingrés o haver-lo realitzat fora de
termini implicarà automàticament l’exclusió de la persona interessada
en el procediment. Així mateix, la presentació i pagament de l’imprés
davant de l’entitat bancària, en cap cas suposarà l’eliminació del tràmit
d’entrega, dins del termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de
participació en la prova.
3. L’import de la taxa que han d’abonar les persones que s’inscriguen per a participar en la prova serà l’indicat en el text refós de la Llei
de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25
de febrer, del Consell:
a) Matrícula ordinària: 19,73 euros.
b) Família nombrosa de categoria general: 9,87 euros.
c) Família nombrosa de categoria especial: 0 euros.
d) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%:
9,87 euros.
Els membres de famílies nombroses de categoria general o especial,
així com les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al
33%, hauran d’adjuntar a la sol·licitud, dins del termini de presentació
d’instàncies, una còpia de la documentació que acredite esta circumstància als efectes d’exempció o bonificació corresponent en el pagament
de la taxa.
Les persones que acrediten la condició de membre de família nombrosa de categoria especial, encara que es troben exemptes del pagament
de la taxa, hauran d’omplir i presentar igualment l’imprés de taxa junt
amb la seua sol·licitud.
4. El termini d’inscripció en la prova per a majors de 20 anys per a
l’obtenció directa del títol de Batxiller serà de 15 dies hàbils a comptar
del dia següent al de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.

De no procederse de esta forma, la instancia se considerará presentada
en la fecha de entrada en el registro al que vaya dirigida.
En el impreso de solicitud referido en el anexo I, las personas interesadas indicarán la lengua extranjera por la que optan en el ejercicio A,
así como la modalidad de Bachillerato y la vía u opción, acerca de las
cuales realizarán el ejercicio C, la provincia y localidad donde prefieran
realizar los exámenes, y cuantas otras informaciones se requieran en el
impreso de solicitud. Asimismo, las personas que, de conformidad con
lo indicado en el artículo 8.1 de la referida Orden 1/2012, soliciten la
exención parcial de uno o varios ejercicios de la prueba por haber superado ciertas materias en estudios incompletos de Bachillerato, o bien por
tener reconocida la exención o convalidación de estas, deberán indicarlo, además de aportar la documentación acreditativa al respecto.
Las personas con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad que soliciten una adaptación en cuanto a la duración y a
las condiciones de realización de la prueba, deberán adjuntar a su solicitud un certificado acreditativo del grado de discapacidad, expedido
por la administración competente. Además, deberán notificarlo al Servicio de Ordenación Académica de la Dirección General de Innovación,
Ordenación y Política Lingüística.
Las solicitudes deberán ser firmadas por las personas interesadas,
responsabilizándose con ello de que cumplen los requisitos establecidos
para participar en la convocatoria, que los datos contenidos en la solicitud son ciertos, y que son conscientes de que la falsedad de los mismos
puede dar lugar a la pérdida del derecho de realización de la prueba o a
la anulación del resultado obtenido en la misma.
2. En el momento de presentar la solicitud, esta deberá acompañarse
del justificante de abono de la tasa correspondiente, cuyos impresos se
encuentran disponibles en las direcciones territoriales.
El ingreso de la tasa deberá efectuarse antes de finalizar el período de inscripción en la prueba, mediante la presentación del impreso
en alguna de las entidades financieras colaboradoras indicadas en el
mismo. Una copia de este impreso, en el que deberá figurar el sello de
la entidad bancaria que acredita el abono de la tasa, deberá adjuntarse a
la solicitud presentada. La falta de este ingreso o haberlo realizado fuera
de plazo implicará automáticamente la exclusión de la persona interesada en el procedimiento. Asimismo, la presentación y pago del impreso
ante la entidad bancaria, en ningún caso supondrá la eliminación del
trámite de entrega, en forma y plazo, de la solicitud de participación
en la prueba.
3. El importe de la tasa a abonar por las personas que se inscriban
para participar en la prueba será el indicado en el texto refundido de
la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2005, de 25 de febrero, del Consell:
a) Matrícula ordinaria: 19,73 euros.
b) Familia numerosa de categoría general: 9,87 euros.
c) Familia numerosa de categoría especial: 0 euros.
d) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%:
9,87 euros.
Los miembros de familias numerosas de categoría general o
especial, así como las personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33%, deberán adjuntar a la solicitud, dentro del plazo de
presentación de instancias, copia de la documentación que acredite tal
circunstancia a los efectos de exención o bonificación correspondiente
en el pago de la tasa.
Las personas que acrediten la condición de miembro de familia
numerosa de categoría especial, aún cuando se encuentren exentas del
pago de la tasa, deberán cumplimentar y presentar igualmente el impreso de tasa junto con su solicitud.
4. El plazo de inscripción en la prueba para mayores de 20 años
para la obtención directa del título de Bachiller será de 15 días hábiles
a contar a partir día siguiente al de la publicación de esta resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Quart. Llistes d’admesos
1. Les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport designaran els instituts d’Educació Secundària on actuaran els diferents tribunals i publicaran en els seus taulers d’anuncis les llistes provisionals de
participants que s’hagen inscrit en el seu àmbit de gestió, i indicaran,
a més, la seu on realitzaran la prova. En la dita relació, també es farà
constar les persones excloses del procediment, així com les causes de
l’exclusió.

Cuarto. Listas de admitidos
1. Las direcciones territoriales de Educación, Cultura y Deporte
designarán los institutos de educación secundaria donde actuarán los
diferentes tribunales y publicarán en sus tablones de anuncios las listas
provisionales de participantes que se hubiesen inscrito en su ámbito de
gestión, indicando, además, la sede donde realizarán la prueba. En dicha
relación, también se hará constar las personas excluidas del procedimiento, así como las causas de la exclusión.
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2. Contra les llistes provisionals, les persones interessades podran
interposar al·legacions o reclamacions en el termini de 10 dies hàbils.
Les direccions territorials competents, després del seu estudi, publicaran
les llistes definitives d’admesos en la prova, i especificaran el número
de tribunal i la localitat assignats a cada persona. Amb este tràmit es
considerarà notificada la resolució de les diferents al·legacions i reclamacions i posarà fi a la via administrativa.
3. Es facilitarà per mitjans telemàtics la consulta quant a la inscripció i a l’assignació de localitat i seu per a les persones interessades. Esta
consulta podrà efectuar-se a través de la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport <http://www.cece.gva.es> o a través de
l’enllaç següent: <https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/public/
jsp/incio.jsp>.

2. Contra las listas provisionales, las personas interesadas podrán
interponer alegaciones o reclamaciones en el plazo de 10 días hábiles.
Las direcciones territoriales competentes, tras su estudio, publicarán
las listas definitivas de admitidos en la prueba, especificando el número
de tribunal y la localidad asignados a cada persona. Con este trámite se
entenderá notificada la resolución de las diferentes alegaciones y reclamaciones y pondrá fin a la vía administrativa.
3. Se facilitará por medios telemáticos la consulta en cuanto a la
inscripción y a la asignación de localidad y sede para las personas interesadas. Esta consulta podrá efectuarse a través de la página web de la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte <http://www.cece.gva.
es> o a través del siguiente enlace <https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/public/jsp/incio.jsp>.

Quint. Tribunals
La composició dels tribunals, les seues funcions i el seu règim
d’organització i funcionament es regirà pel que establix l’article 7 de
l’Orde 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació
i Ocupació. Les seues actuacions seran les indicades en l’articulat de
l’esmentada orde i en el contingut de la present resolució.

Quinto. Tribunales
La composición de los tribunales, sus funciones y su régimen de
organización y funcionamiento se regirá por lo establecido en el artículo
7 de la Orden 1/2012, de 4 de enero, de la Conselleria de Educación,
Formación y Empleo. Sus actuaciones serán las indicadas en el articulado de la citada orden y en el contenido de la presente resolución.

Sext. Exempcions parcials de la prova
A més del que preveu l’article 8 de l’Orde 1/2012, caldrà ajustarse al que disposa el Decret 115/2012, que en el seu annex modifica el
Decret 102/2008 i afig un apartat 7 a l’article 6, relatiu a l’organització
de les ensenyances de Batxillerat. Este annex posa de manifest que:
«L’alumnat que s’haja incorporat al Batxillerat amb un títol de Tècnic de Formació Professional de grau mitjà podrà cursar únicament les
matèries comunes, amb la finalitat d’obtindre el títol de Batxiller». Així
doncs, el dit alumnat només hauria de realitzar els exercicis A i B de
la prova.

Sexto. Exenciones parciales de la prueba
Además de lo previsto en el artículo 8 de la Orden 1/2012, se estará
a lo dispuesto en el Decreto 115/2012, que en su anexo modifica el
Decreto 102/2008 y añade un apartado 7 al artículo 6, relativo a la organización de las enseñanzas de Bachillerato. Dicho Anexo pone de manifiesto que: «El alumnado que se haya incorporado al Bachillerato con
un título de Técnico de Formación Profesional de grado medio podrá
cursar únicamente las materias comunes, con la finalidad de obtener el
título de Bachiller». Así pues, dicho alumnado solo debería realizar los
ejercicios A y B de la prueba.

Sèptim. Estructura i desenrotllament de la prova
1. La prova per a persones majors de 20 anys per a l’obtenció directa del títol de Batxiller s’estructurarà segons el que establix l’article 4
de l’Orde 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació
i Ocupació.
2. Les persones admeses en la prova hauran de concórrer-hi proveïdes d’original del document nacional d’identitat o número d’identificació d’estranger. El tribunal sol·licitarà a cada participant la seua
identificació abans de l’inici de cada exercici.
3. La prova constarà de tres exercicis, que es realitzaran la data
indicada en l’apartat primer de la present resolució, d’acord amb l’horari següent:
a) Exercici A: des de les 8.30 fins a les 11.30 hores.
b) Exercici B: des de les 12.30 fins a les 14.30 hores.
c) Exercici C: des de les 16.30 fins a les 19.00 hores.
Amb una antelació mínima de 15 minuts abans de l’hora d’inici de
cada exercici, les persones admeses en la prova hauran de personar-se
en l’aula on s’haja de realitzar este, a fi que el tribunal procedisca a la
seua crida i comprovació de la seua identitat.
Una vegada iniciat un exercici, cap persona admesa en la prova
podrà accedir a l’aula en què es realitze este fins que haja finalitzat.

Séptimo. Estructura y desarrollo de la prueba
1. La prueba para personas mayores de 20 años para la obtención
directa del título de Bachiller se estructurará según lo establecido en el
artículo 4 de la Orden 1/2012, de 4 de enero, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
2. Las personas admitidas en la prueba deberán concurrir a ella provistas de original del documento nacional de identidad o número de
identificación de extranjero. El tribunal solicitará a cada participante su
identificación antes del inicio de cada ejercicio.
3. La prueba constará de tres ejercicios, que se realizarán la fecha
indicada en el apartado primero de la presente resolución, de acuerdo
con el siguiente horario:
a) Ejercicio A: desde las 8.30 hasta las 11.30 horas.
b) Ejercicio B: desde las 12.30 hasta las 14.30 horas.
c) Ejercicio C: desde las 16.30 hasta las 19.00 horas.
Con una antelación mínima de 15 minutos antes de la hora de inicio
de cada ejercicio, las personas admitidas en la prueba deberán personarse en el aula donde se vaya a realizar el mismo, con el fin de que el
tribunal proceda a su llamada y comprobación de su identidad.
Una vez iniciado un ejercicio, ninguna persona admitida en la prueba podrá acceder al aula de realización del mismo hasta que haya finalizado este.

Octau. Avaluació, qualificació de la prova, reclamació de qualificacions i recursos
1. L’avaluació i qualificació de la prova es regirà pel que establix
l’article 10 de l’Orde 1/2012, de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.
2. Les persones interessades podran reclamar les qualificacions atorgades pel tribunal en cada un dels exercicis realitzats durant la prova,
en els termes que establix l’article 12 de l’esmentada Orde 1/2012, de
4 de gener, i, si és el cas, interposar un recurs en els termes indicats en
l’article 13 d’esta.

Octavo. Evaluación, calificación de la prueba, reclamación de calificaciones y recursos
1. La evaluación y calificación de la prueba se regirá por lo establecido en el artículo 10 de la Orden 1/2012, de 4 de enero, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
2. Las personas interesadas podrán reclamar las calificaciones otorgadas por el tribunal en cada uno de los ejercicios realizados durante la
prueba, en los términos que establece el artículo 12 de la citada Orden
1/2012, de 4 de enero, y, en su caso, interponer recurso en los términos
indicados en el artículo 13 de esta.

Nové. Expedició de títols i certificats de superació parcial de la prova

Noveno. Expedición de títulos y certificados de superación parcial de
la prueba
1. Una vez realizada la propuesta de obtención del título de Bachiller por parte del tribunal, el instituto de educación secundaria que haya
actuado como sede de la prueba realizará la tramitación de la misma.

1. Una vegada realitzada la proposta d’obtenció del títol de Batxiller
per part del tribunal, l’institut d’Educació Secundària que haja actuat
com a seu de la prova en realitzarà la tramitació.

Num. 6951 / 25.01.2013

2. La proposta d’expedició del títol i la nota mitjana del Batxillerat
es farà constar en el full 4 de l’historial acadèmic, segons el model
que establix l’annex VII de l’Orde de 24 de novembre de 2008, de la
Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Batxillerat en la Comunitat
Valenciana. En l’apartat observacions del full 5 de l’historial acadèmic,
s’indicarà la proposta del títol de Batxiller a través de la superació de
la prova per a l’obtenció directa, i s’haurà de consignar la qualificació
obtinguda en els exercicis A, B i C d’esta.
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Els tribunals hauran de remetre un duplicat d’estes actes a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport.

2. La propuesta de expedición del título y la nota media del Bachillerato se hará constar en la hoja 4 del historial académico, según el
modelo que establece el anexo VII de la Orden de 24 de noviembre de
2008, de la Conselleria de Educación, sobre evaluación en Bachillerato
en la Comunitat Valenciana. En el apartado observaciones de la hoja 5
del historial académico, se indicará la propuesta del título de Bachiller
a través de la superación de la prueba para la obtención directa, debiéndose consignar la calificación obtenida en los ejercicios A, B y C de la
misma.
La cumplimentación de esta información en el historial académico corresponderá a la secretaría del instituto de educación secundaria
donde la persona participante haya superado la prueba.
3. El centro procederá a la apertura del historial académico para
aquellas personas participantes que no dispongan de este en la Comunitat Valenciana. Dicha apertura se realizará según lo dispuesto en el
artículo 15.2 de la Orden de 24 de noviembre de 2008, antes referida.
Quienes dispongan de historial académico en un centro docente diferente, el instituto donde se encuentre dicho historial lo remitirá a aquel
donde la persona participante haya superado la prueba, a petición de
este último.
4. Quienes superen algún ejercicio de la convocatoria, pero no la
totalidad de la prueba, podrán solicitar que el tribunal les expida una
certificación acreditativa de los ejercicios aprobados mediante el modelo contemplado en el anexo II de la presente resolución. Una copia compulsada de dichas certificaciones se archivarán en la secretaría del instituto que actúe como sede, junto con una copia de las actas de evaluación
de la prueba, de forma que las personas interesadas puedan solicitar un
duplicado en la secretaría del centro en caso de pérdida o extravío de
la certificación.
Los tribunales deberán remitir un duplicado de estas actas a la
Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte.

Deu. Documentació administrativa
1. Els presidents dels tribunals ompliran la fitxa estadística que
s’adjunta com a annex III d’esta resolució.
2. Després de la realització de la prova, els directors territorials
d’Educació, Cultura i Esport remetran al Servici d’Ordenació Acadèmica de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística,
en el termini màxim d’un mes, els documents següents:
– Dades estadístiques de la prova, segons l’annex IV d’esta resolució.
– Nomenament dels membres dels tribunals realitzats pel director
territorial.
– Documentació econòmica per a procedir al pagament als membres
dels tribunals.
– Una còpia de les actes d’avaluació de la prova de cada un dels
tribunals.

Décimo. Documentación administrativa
1. Los presidentes de los tribunales cumplimentarán la ficha estadística que se adjunta como anexo III de esta resolución.
2. Tras la realización de la prueba, los directores territoriales de Educación, Cultura y Deporte remitirán al Servicio de Ordenación Académica
de la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística,
en el plazo máximo de un mes, los documentos siguientes:
– Datos estadísticos de la prueba, según el anexo IV de esta resolución.
– Nombramiento de los miembros de los tribunales realizados por
el director territorial.
– Documentación económica para proceder al pago a los miembros
de los tribunales.
– Una copia de las actas de evaluación de la prueba de cada uno de
los tribunales.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

De conformitat amb el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà
ser recorregut potestativament, en reposició o bé es podrà plantejar
directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant
de l’òrgan que s’indica a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar de
la data de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini
de dos mesos a comptar de la data de la publicació.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el presente acto, que pone fin a la
vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente, en reposición
o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso administrativo
en los plazos y ante el órgano que se indica a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera de
Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha siguiente al de su publicación.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de
dos meses a contar desde el siguiente al de su publicación.

València, 14 de gener de 2013.– La directora general d’Innovació,
Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.

Valencia, 14 de enero de 2013.– La directora general de Innovación,
Ordenación y Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.

L’ompliment d’esta informació en l’historial acadèmic correspondrà
a la secretaria de l’institut d’Educació Secundària on la persona participant haja superat la prova.
3. El centre procedirà a l’obertura de l’historial acadèmic per a aquelles persones participants que no en disposen a la Comunitat Valenciana.
La dita obertura es realitzarà segons el que disposa l’article 15.2 de
l’Orde de 24 de novembre de 2008, abans esmentada. Els que disposen
d’historial acadèmic en un centre docent diferent, l’institut on es trobe
el dit historial el remetrà a aquell on la persona participant haja superat
la prova, a petició d’este últim.
4. Els que superen algun exercici de la convocatòria, però no la
totalitat de la prova, podran sol·licitar que el tribunal els expedisca una
certificació acreditativa dels exercicis aprovats per mitjà del model previst en l’annex II de la present resolució. Una còpia compulsada de les
dites certificacions s’arxivaran en la secretaria de l’institut que actue
com a seu, junt amb una còpia de les actes d’avaluació de la prova, de
manera que les persones interessades puguen sol·licitar un duplicat en la
secretaria del centre en cas d’extraviament o pèrdua de la certificació.

Num. 6951 / 25.01.2013
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ANNEX II / ANEXO II
CERTIFICAT DE SUPERACIÓ PARCIAL D’ALGUN EXERCICI DE LA PROVA PER A MAJORS DE 20 ANYS PER A
L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL TÍTOL DE BATXILLER
CERTIFICADO DE SUPERACIÓN PARCIAL DE ALGÚN EJERCICIO DE LA PRUEBA PARA MAYORES DE 20 AÑOS
PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE BACHILLER

Nom del centre/Nombre del centro__________________________________________
Domicili/Domicilio:______________________________________________________
Localitat/Localidad:_______________________ Província/Provincia:______________

Sr/Sra._______________________________________________ president del Tribunal de la prova per a majors de 20 anys
per a l’obtenció directa del títol de Batxiller de la convocatòria del curs 2012-2013
presidente del Tribunal de la prueba para mayores de 20 años para la obtención directa del título de Bachiller de la
convocatoria del curso 2012-2013

CERTIFICA:
Que el Sr/Sra.__________________________________, DNI____________________
ha superat en la convocatòria del curs 2012-2013 els següents exercicis amb la qualificació de:
Exercici A (matèries comunes d’àmbit lingüístic). Llengua estrangera:_______
Nota:___
Exercici B (matèries comunes d’àmbit no lingüístic) ____________________
Nota:___
Exercici C (matèries de la modalitat) modalitat:_______________________
Nota:___
ha superado en la convocatoria del curso 2012-2013 los siguientes ejercicios con la calificación de:
Ejercicio A (materias comunes de ámbito lingüístico). Lengua extranjera:_______
Nota:___
Ejercicio B (materias comunes de ámbito no lingüístico) ___________________
Nota:___
Ejercicio C (materias de la modalidad) modalidad:________________________
Nota:___

Es proposa per a l’expedició del títol de Batxiller amb la nota ___,__
Se propone para la expedición del título de Bachiller con la nota___,__

________________, _________de____________de______
E/la president/a del Tribunal,

(Segell del centre)
Sello del centro

Firmat/Firmado:_________________________

Sí/No
Sí/No

Num. 6951 / 25.01.2013
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ANNEX III
RESUM ESTADÍSTIC
PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER
Any:
Tribunal:
Província:

Edat

20-30
H

31-40
D

H

41-50
D

H

SUBTOTAL
PER SEXES

+50
D

H

D

H

D

TOTAL

Nombre d’inscrits
Nombre presentats
Nre. propostes Batxiller

QUALIFICACIONS
BATXILLER

EXERCICI A

EXERCICI B

ÀMBIT
LINGÜÍSTIC

ÀMBIT NO
LINGÜÍSTIC

Modalitat Arts. Modalitat Arts.
Via Arts
Via Arts
Plàstiques.
Escèniques.

Modalitat
Ciències i
Tecnologia.
Científica.

Modalitat
Ciències i
Tecnologia.
Tecnològica.

Modalitat
Humanitats
i Ciències
Socials.
Humanitats.

APTES
NO APTES
NO PRESENTATS
TOTALS

OPCIÓ TRIADA PELS ASPIRANTS EN EL MÒDUL DE LLENGUA ESTRANGERA
FRANCÉS

ANGLÉS

ITALIÀ

ALEMANY

APTES
NO APTES

NOTA: Este quadro resum ha d’omplir-lo cada tribunal i remetre’l a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport

********

Modalitat
Humanitats
i Ciències
Socials.
Ciències
Socials.
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ANEXO III
RESUMEN ESTADÍSTICO
PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER

Año:
Tribunal:
Provincia:

Edad

20-30
H

31-40
M

H

41-50
M

H

SUBTOTAL
POR SEXOS

+50
M

H

M

H

M

TOTAL

Número de inscritos
Número de presentados
Nº propuestas Bachiller

CALIFICACIONES
BACHILLER

EJERCICIO A

EJERCICIO B

ÁMBITO
LINGÜÍSTICO

ÁMBITO NO
LINGÜÍSTICO

Modalidad
Artes.
Vía Artes
Plásticas.

Modalidad
Artes.
Vía Artes
Escénicas

Modalidad
Ciencias y
Tecnología.
Científica.

Modalidad
Ciencias y
Tecnología.
Tecnológica.

Modalidad
Humanidades
y Ciencias
Sociales.
Humanidades

Modalidad
Humanidades
y Ciencias
Sociales.
Ciencias
Sociales.

APTOS
NO APTOS
NO PRESENTADOS
TOTALES

OPCIÓN ESCOGIDA POR LOS ASPIRANTES EN EL MÓDULO DE LENGUA EXTRANJERA
FRANCÉS

INGLÉS

ITALIANO

ALEMÁN

APTOS
NO APTOS

NOTA: Este cuadro resumen debe ser cumplimentado por la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte y remitido a la Dirección General
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística
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ANNEX IV
RESUM ESTADÍSTIC PROVINCIAL
PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLER
Any:
Tribunal:
Província:

Edat

20-30
H

31-40
D

H

41-50
D

H

SUBTOTAL
PER SEXES

+50
D

H

D

H

D

TOTAL

Nombre d’inscrits
Nombre presentats
Nre. propostes Batxiller

QUALIFICACIONS
BATXILLER

EXERCICI A

EXERCICI B

ÀMBIT
LINGÜÍSTIC

ÀMBIT NO
LINGÜÍSTIC

Modalitat Arts. Modalitat Arts.
Via Arts
Via Arts
Plàstiques.
Escèniques.

Modalitat
Ciències i
Tecnologia.
Científica.

Modalitat
Ciències i
Tecnologia.
Tecnològica.

Modalitat
Humanitats
i Ciències
Socials.
Humanitats.

Modalitat
Humanitats
i Ciències
Socials.
Ciències
Socials.

APTES
NO APTES
NO PRESENTATS
TOTALS

OPCIÓ TRIADA PELS ASPIRANTS EN EL MÒDUL DE LLENGUA ESTRANGERA
FRANCÉS

ANGLÉS

ITALIÀ

ALEMANY

APTES
NO APTES

NOTA: Este quadro resum ha d’omplir-lo la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport i remetre’l a la Direcció General d’Innovació, Ordenació i
Política Lingüística
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ANEXO IV
RESUMEN ESTADÍSTICO PROVINCIAL
PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER
Año:
Tribunal:
Provincia:

Edad

20-30
H

31-40
M

H

41-50
M

H

SUBTOTAL
POR SEXOS

+50
M

H

M

H

M

TOTAL

Número de inscritos
Número de presentados
Nº propuestas Bachiller

CALIFICACIONES
BACHILLER

EJERCICIO A

EJERCICIO B

ÁMBITO
LINGÜÍSTICO

ÁMBITO NO
LINGÜÍSTICO

Modalidad
Artes.
Vía Artes
Plásticas.

Modalidad
Artes.
Vía Artes
Escénicas

Modalidad
Ciencias y
Tecnología.
Científica.

Modalidad
Ciencias y
Tecnología.
Tecnológica.

Modalidad
Humanidades
y Ciencias
Sociales.
Humanidades

Modalidad
Humanidades
y Ciencias
Sociales.
Ciencias
Sociales.

APTOS
NO APTOS
NO PRESENTADOS
TOTALES

OPCIÓN ESCOGIDA POR LOS ASPIRANTES EN EL MÓDULO DE LENGUA EXTRANJERA
FRANCÉS

INGLÉS

ITALIANO

ALEMÁN

APTOS
NO APTOS

NOTA: Este cuadro resumen debe ser cumplimentado por la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte y remitido a la Dirección General
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística

