APÈNDIX II

ORDE de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV de 19 de juny
de 1995.)
El Reial Decret 1700/1991, de 29 de novembre, pel qual s’establix l’estructura del
Batxillerat, en l’article 12, encomana a les administracions educatives la fixació de les matèries
optatives, a més del nombre d’estes que els alumnes hauran de superar en cada un dels cursos
del Batxillerat.
El Decret 174/1994, de 19 d’agost, del Govern Valencià, pel qual s’establix el currículum
del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, configura el currículum en matèries de diferent tipus:
comunes, pròpies de modalitat i optatives. Les matèries optatives contribuïxen a la diversificació i a l’especialització; poden ser generals o lligades a modalitats i han de proporcionar a l’alumnat una formació especialitzada que el prepare i l’oriente cap a estudis posteriors o cap a
l’activitat professional. L’article 14 del decret disposa també que la Conselleria d’Educació i
Ciència establirà les matèries optatives per al Batxillerat i el seu currículum.
Les matèries optatives tenen una funció netament propedèutica i orientadora. En estes, i a més
de les vinculacions que s’establixen amb estudis posteriors o amb l’exercici de professions, han
de tenir cabuda les preferències subjectives dels alumnes per a l’adquisició de sabers i destreses
per a la participació en els béns culturals i per al desenrotllament d’una cultura d’oci.
Per tot això, i per aconseguir un adequat desenrotllament de les ensenyances de Batxillerat,
en virtut de les competències que em conferix el Decret 114/1993, de 26 de juliol, del Consell
de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Primer
Les matèries optatives comunes per a totes les modalitats del Batxillerat, i també les de les
modalitats d’arts, humanitats i ciències socials, ciències de la naturalesa i de la salut, i tecnologia seran les que s’establixen en l’annex I (1) d’esta orde.
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Segon
El currículum de les matèries optatives que s’establixen en l’apartat anterior seran les que
indica l’annex núm. II (2) (3) d’esta orde.
El currículum de química és el mateix que el de química de la modalitat de ciències de la
naturalesa i de la salut (4).
Tercer
L’oferta de les matèries optatives del Batxillerat en cada centre es farà d’acord amb les
demandes dels estudiants i de la disponibilitat de la plantilla docent que cada centre té
assignada.
Quart
1. Els estudiants hauran de cursar en primer curs una matèria optativa. En segon curs hauran de cursar dos matèries optatives.
2. Els estudiants podran triar com a matèries optatives:
a) (5)
b) (6)
c) Les que s’establixen com a tals en esta orde i aquelles que es puguen establir en el
futur, sobretot per a completar la formació professional de base vinculada a cicles
formatius de Formació Professional de grau superior del centre.
3. Seran d’oferta obligada per als centres l’optativa de segon idioma estranger i, atesa la
seua vinculació amb estudis posteriors, les matèries optatives a què fan referència el
punt a) i aquelles matèries vinculades a determinats cicles formatius de Formació
Professional que s’impartisquen en el centre.
4. Els centres podran impartir determinades assignatures optatives no vinculades a les
modalitats que tinguen autoritzades, sempre que es justifique per necessitats educatives
per ampliar les possibles eixides acadèmiques o professionals dels estudiants, amb l’autorització prèvia de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
5. Sempre que les possibilitats organitzatives dels centres ho permeten, els estudiants
podran triar matèries optatives no vinculades a la modalitat que estiguen cursant.
6. L’alumnat, sempre que les possibilitats organitzatives dels centres ho permeten, i
quan estiga justificat perquè siguen necessàries per a cursar determinats cicles formatius de Formació Professional, podràn cursar assignatures de primer en segon
curs.
Quint
1.
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Per a poder impartir una assignatura optativa haurà de ser sol·licitada per un mínim de
15 alumnes.
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Els directors territorials podran autoritzar la impartició de matèries optatives amb un
nombre mínim inferior a 15 sempre que no represente un augment de la plantilla
docent del centre i les possibilitats organitzatives i d’horari dels centres ho permeten.
3. El nombre d’estudiants per grups en les matèries optatives serà de 35 per grup.
4. Els estudiants de les diferents modalitats de Batxillerat que s’oferixen al centre s’agruparan en totes les matèries optatives que siguen coincidents fins a constituir grups de
35.
2.

Sext
L’avaluació de les matèries optatives de Batxillerat es farà d’acord amb els termes establits
en l’Orde de la Conselleria d’Educació i Ciència de 17 de gener de 1995.
(8).
DISPOSICIÓ FINAL
Esta orde entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.
València, 10 de maig de 1995
El conseller d’Educació i Ciència,
Joan Romero i González

(1) Es modifica l’annex I, que queda redactat segons l’annex II de l’Orde de 18 de juny del 2002.
(2) 2. Es modifica el contingut de l’annex II, que queda redactat segons l’apartat dos 2. de l’Orde de 18 de
juny del 2002.
(3) L’apartat segon paràgraf primer queda redactat segons l’apartat dos 3. de l’Orde de 18 de juny del 2002.
(4) L’apartat segon paràgraf segon queda redactat segons l’apartat dos 4. de l’Orde de 18 de juny del 2002.
(5) (6) L’apartat quart 2. a) i b) queda redactat segons l’apartat dos 5. de l’Orde de 18 de juny del 2002.
(7) Es modifica l’annex III, que queda redactat segons el contingut de l’annex III de l’orde de 18 de juny del
2002.
(8) L’apartat sext paràgraf segon queda redactat segons l’apartat dos 7. de l’Orde de 18 de juny del 2002.
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ORDE de 7 d’octubre de 1998, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es
modifica l’annex núm. III de l’Orde de 17 de gener de 1995, de la Conselleria d’Educació i
Ciència, sobre avaluació en Batxillerat i l’annex núm. II de l’Orde de 10 de maig de 1995,
de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de
Batxillerat i es regula el seu currículum (DOGV de 29 d’octubre de 1998.)
L’Orde de 17 de gener de 1995, de la Conselleria de Educació i Ciència, sobre avaluació en
Batxillerat, conté en l’annex III l’acta final de 1r i 2n curs de Batxillerat i les claus de l’acta final
de les matèries comunes i de modalitat de Batxillerat. Per la seua part, l’Orde de 10 de maig de
1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establixen les matèries optatives de
Batxillerat i es regula el seu currículum, establix en l’annex III les claus de l’acta final de
Batxillerat de les matèries optatives.
La introducció del Programa de Gestió de Centres, que no existia quan es publicaren les
ordes mencionades, ha fet que es modifiquen alguns aspectes del model d’acta final de
Batxillerat, com de les claus de l’acta final, per a poder adaptar-los al Programa de Gestió de
Centres.
Per tant, en virtut de les competències que em conferix l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30
de desembre, del Govern Valencià,
ORDENE
Primer
L’acta final de 1r i 2n curs de Batxillerat, així com les claus de les modalitats, opcions i matèries comunes, de modalitat i optatives, són les que hi ha en l’annex núm. I (1) de la present
orde.
Segon
L’annex núm. I (2) de l’Orde de 10 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència,
per la qual s’establixen les matèries optatives de Batxillerat i es regula el seu currículum,
conté una denominació d’una matèria que convé adequar-la a la denominació de la
Comunitat Valenciana; per tant, on diu en l’annex I de l’orde mencionada “Geografia i
Història del País Valencià”, ha de dir “Geografia i Història de la Comunitat
Valenciana”.
Tercer
L’annex núm. II (3) de l’orde citada conté els currículums de totes les matèries optatives del
Batxillerat. En la relació i en el currículum de les matèries s’ha d’adequar el nom d’una
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matèria i on diu “Geografia i Història del País Valencià”, ha de dir “Geografia i Història
de la Comunitat Valenciana”. Així mateix, l’annex de currículum de la matèria “Geografia
i Història del País Valencià”, se substituïx pel que hi ha en l’annex II de la present orde.
Quart
Queda derogat l’annex núm. III (4) de l’Orde de 17 de gener de 1995 i l’annex núm. III (5)
de l’Orde de 10 de maig de 1995.
DISPOSICIÓ FINAL
La present orde entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
València, 7 d’octubre de 1998
El conseller de Cultura, Educació i Ciència
Francisco E. Camps Ortiz

(1) Es modifica l’annex I, que queda redactat segons el contingut de l’annex III de l’Orde de 18 de juny del
2002.
(2) L’annex núm. I de l’Orde de 10 de maig de 1995 queda redactat segons l’annex II de l’Orde de 18 de juny
del 2002.
(3) L’annex núm. II de l’Orde de 10 de maig de 1995 queda redactat segons l’apartat dos 2. de l’Orde de 18
de juny del 2002.
(4) L’annex núm. III de l’Orde de 17 de gener de 1995 queda redactat segons l’annex III d’Orde de 18 de juny
del 2002.
(5) L’annex núm. III de l’Orde de 10 de maig de 1995 queda redactat segons l’annex III d’Orde de 18 de juny
del 2002.
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