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Revàlides: De què ens examinam?
Les proves que hauran de realitzar els alumnes en acabar ESO i Batxillerat, a causa de la LOMQE, han generat controvèrsia, tot i que no afecten encara l’obtenció del títol 

Quins exàmens hauran de 
realitzar els alumnes de 4t 
d’ESO i 2n de Batxillerat en 
haver finalitzat el curs? Les 
polèmiques revàlides de la 
LOMQE s’hauran de superar 
si es vol obtenir el títol de Se-
cundària o Batxillerat. Ara 
bé, enguany encara no té 
efectes i s’espera un curs de 

transició. Les proves en-
cara estan enlaire. Els 
estudiants de 2n de 
Batxillerat les hauran 
de realitzar “sí o sí”. Així 
s’ha assegurat des de la 
Conselleria d’Educació, 
ja que l’eliminació de la 
Selectivitat ha fet que 
aquestes revàlides si-
guin les que tinguin va-

lor a l’hora de poder entrar a 
les universitats. Pel que fa a 
les de 4t d’ESO, com que no 
tindran efectes acadèmics, 
ningú no pot assegurar que 
els alumnes s’hi presentin. 
Les proves són externes i les 
hauran de corregir els do-
cents funcionaris també ex-
terns dels centres. Els con-
tinguts que entraran a les 
proves encara són un miste-
ri. De moment, el Reial De-
cret que va realitzar a finals 
d’estiu el govern espanyol 
en funcions determina una 
sèrie de pautes. En primer 
lloc, s’hauran de poder realit-
zar en la llengua que s’escu-
lli. La qualificació anirà de 0 
punts a 10 punts i s’efectu-

arà una mitjana aritmètica 
de tots els exàmens que es 
duguin a terme. Els resultats 
s’enviaran a tothom: famíli-
es, alumnes i equip docent. 
Després es podran demanar 
revisions. Si la diferència és 
menor a dos punts, es farà 
una mitjana de les dues cor-
reccions. En canvi, si la dife-
rència és de més de dos 
punts, hi haurà una tercera 
correcció i es realitzarà la 
mitjana de les tres. Per obte-
nir el títol, a partir de l’any vi-
nent, s’hauran d’aprovar. En 
total, tindran un valor del 
30%, mentre que la mitjana 
del curs representarà un 
70% a Educació Secundària. 
Pel que fa a Batxillerat, se-

gueix el mateix criteri, tot i 
que varien els percentatges. 
D’aquesta manera, el 40% 
de la nota final representa la 
mitjana de les revàlides, 
mentre que el 60% restant 
serà la mitjana del curs. Tot 
i així, el Govern balear deci-
dí la setmana passada im-
pugnar les proves per irregu-
laritats procedimentals, 
mentre que l’Audiència ja 
admeté a tràmit una quere-
lla de CCOO. Mentrestant, el 
sindicat UOB ha recollit da-
des i explica de quines assig-
natures i quants d’exàmens 
hauran de realitzar els alum-
nes segons la modalitat que 
cursen. A l’ARA Balears en 
feim un repàs.

EDUCACIÓ

Adults
Batxillerat

Social i humanístic

ESO
Una de lliure 
configuració 
autonòmica

●  Llengua catalana i 
literatura

Totes les generals 
troncals

●  Geografia i història 
●  Llengua castellana i 
literatura 
●  Matemàtiques 
●  Primera llengua estrangera 
●  Matemàtiques orientades 
als ensenyaments acadèmics 
(o aplicats)

Opció ensenyaments 
acadèmics

●  Biologia i geologia 
●  Economia 
●  Física i química 
●  Llatí

Dues matèries 
d’opció de 4t ESO

Opció ensenyaments 
aplicats

●  Ciències aplicades a 
l’activitat professional 
●  Iniciació a l’activitat 
emprenedora i empresarial 
●  Tecnologia 

ESPA
Les proves s’han d’organitzar 
sobre l’estructura d’àmbits es-
tablerts a l’Educació Secundà-
ria per a les Persones Adultes 
(ESPA)

Prova global
Hi haurà una prova global del 
grau d’adquisició de les compe-
tències relacionades amb les op-
cions de l’ESO organitzada so-
bre la base de l’estructura d’àm-
bits establerts per a l’ESPA

Una assignatura de 
lliure configuració 

autonòmica

●  Llengua catalana i 
literatura

Totes les generals 
troncals

● Filosofia 
● Fonaments de l’art  
● Llengua castellana i 
literatura 
●  Primera llengua estrangera 

Una d’específica de 
qualsevol curs

●  Anatomia aplicada 
●  Arts escèniques 
●  Ciències de la terra i del 
medi ambient 
●  Cultura científica 
●  Dibuix artístic II 
●  Dibuix tècnic II  
●  Fonaments 
d’administració i gestió 
●  Història de la filosofia  
●  Història de la música i de la 
dansa 
●  Imatge i so 
●  Llenguatge i pràctica 
musical 
●  Psicologia 
●  Segona llengua estrangera II 
●  Tècniques d’expressió 
graficoplàstica 
●  Tecnologia industrial II 
●  Tecnologies de la 
Informació i la comunicació II 
●  Volum 
●  Una matèria de les 
assignatures troncals no 
cursada per l’alumne 

Dues d’opció de 
qualsevol curs

●  Biologia 
●  Geologia  
●  Dibuix tècnic II 
●  Física 
●  Química

Una de lliure 
configuració 
autonòmica

●  Llengua catalana i 
literatura II

Totels les generals 
troncals

●  Filosofia 
●  Llengua castellana i 
literatura II  
●  Matemàtiques II 
●  Primera llengua estrangera II 
●  Història d’Espanya

Una d’específica de 
qualsevol curs

●  Anatomia aplicada 
●  Arts escèniques 
●  Ciències de la terra i del medi  
●  Cultura científica 
●  Dibuix artístic II 
●  Dibuix tècnic II  
●  Fonaments d’admin. i gestió 
●  Història de la filosofia  
●  Història de la música i dansa 
●  Imatge i so 
●  Llenguatge i pràctica musical 
●  Psicologia 
●  Segona llengua estrangera II 
●  Tècniques d’expressió 
graficoplàstica 
●  Tecnologia industrial II 
●  Tecnologies de la Informació i la 
comunicació II 
●  Volum 
●  Una matèria de les assignatures 
troncals no cursada per l’alumne 

Dues d’opció de 
qualsevol curs

●  Economia 
●  Grec II 
●  Història del món 
contemporani 
●  Literatura universal 
●  Economia de l’empresa 
●  Geografia 
●  Història de l’art 
●  Història de la filosofia

Una de lliure config. 
autonòmica

●  Llengua catalana i 
literatura II

Totels les generals 
troncals

● Filosofia 
● Fonaments de l’art  
● Llengua castellana i 
literatura 
●  Primera llengua estrangera 
● Llatí I (humanitats) 
● Matemàtiques aplicades a 
les ciències socials (Socials)

Batxillerat
Científic

Batxillerat
Artístic

Dues d’opció de 
qualsevol curs

● Cultura audiovisual I 
● Història del món 
contemporani 
● Literatura universal

●  Cultura clàssica 
●  Educació plàstica 
●  Iniciació a l’activitat 
emprenedora i empresarial 
●  Música 
●  Segona llengua estrangera 
●  Tecnologia 
●  Cultura científica 
●  Filosofia 
●  Música 
●  Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació 
●  Arts escèniques i dansa

Una d’específica de 
qualsevol curs


