
Núm. 759, any XVII, març 1999 (Finalització estudis BUP, COU i FP) 
 
* RESOLUCIÓ de la Direcció General d'Ordenació Educativa de 16 de març de 1999 per la 
qual es donen instruccions relatives a la compleció d'estudis de la llei 14/1970 general 
d'educació (BUP, COU i FP) i a la tramitació dels títols corresponents.  
 
 
El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del calendari d'aplicació i de l'adequació dels 
concerts educatius vigents a la nova ordenació del sistema educatiu a Catalunya (DOGC núm. 
1933) estableix el calendari d'aplicació a Catalunya dels ensenyaments corresponents a la Llei 
1/1990 d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), d'extinció dels plans d'estudis 
corresponents a la Llei 14/1970, General d'Educació, i de convocatòria de proves per a 
l'obtenció de les diferents titulacions corresponents als ensenyaments en extinció.  
 
En aplicació d'aquest calendari, el curs 1997/98 és l'últim en què s'ha impartit el tercer curs de 
batxillerat unificat i polivalent (BUP) i, durant els dos cursos acadèmics posteriors (1998/99 i 
1999/2000), s'hauran de convocar proves d'avaluació per permetre l'obtenció de la titulació de 
Batxiller, corresponent al BUP, a aquells alumnes que no hagin completat aquests 
ensenyaments. Així queda recollit en els apartats 2.1.2, 2.1.3 i 2.2.2 de l'annex 1 d'aquesta 
resolució.  
 
Pel que fa al segon curs de BUP, el Decret 209/1994 preveu que s'impartirà per últim cop en el 
curs acadèmic 1998/99. Tot i que la superació del primer i segon curs de BUP no dóna dret a 
l'obtenció d'una titulació específica, tenint en compte que el Reial Decret 986/1991, de 14 de 
juny, pel qual s'aprova el calendari d'aplicació de la nova ordenació dels sistema educatiu (BOE 
25/06/91) estableix l'equivalència entre el segon curs de BUP i el quart curs d'educació 
secundària obligatòria i títol de Graduat en Educació Secundària, sembla pertinent de facilitar 
als alumnes la compleció dels dos primers cursos de BUP i, tot aplicant-los el mateix criteri que 
el que es preveu per als alumnes que volen completar els tres cursos de BUP, donar-los la 
possibilitat, durant els dos cursos acadèmics posteriors a l'extinció (1999/2000 i 2000/2001) de 
completar el primer i segon curs de BUP, tal com queda recollit a l'apartat 2.2.1 de l'annex 1.  
 
El curs d'orientació universitària (COU) s'impartirà per última vegada en el curs acadèmic 
1998/99. Per als alumnes que havent cursat aquests ensenyaments n'hagin superat almenys 
una assignatura, es preveu la possibilitat d'incorporar-se al segon curs del nou batxillerat, o bé 
dues modalitats de compleció del COU, tal com recull l'apartat 3.2 de l'annex 1.  
 
Pel que fa a la formació professional (FP1 i FP2), la present Resolució recull les previsions, 
quant a l'extinció dels antics ensenyaments i a la convocatòria de proves per a l'obtenció de les 
corresponents titulacions, del Decret 209/1994, abans esmentat, del Reial Decret 173/1998, de 
16 de febrer, pel qual es modifica i completa el Reial Decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual 
s'aprova el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, com també el que 
estableix l'Ordre de 28 de novembre de 1994, per la qual es regula la convocatòria de les 
proves d'avaluació d'ensenyaments no escolaritzats per a l'obtenció del títol de Formació 
Professional de primer grau o Tècnic Auxiliar (DOGC núm. 1984, de 12/12/94).  
 
En ús de les facultats que tinc conferides pel Decret 57/1993, de 9 de març, de reestructuració 
del Departament d'Ensenyament (DOGC 1720, de 15/3/93).  
 
Resolc:  
 
Aprovar les instruccions relatives a la compleció d'estudis de la Llei 14/1970, General 
d'Educació (BUP, COU i FP) i a la tramitació dels títols corresponents, en els termes establerts 
als annexos d'aquesta resolució.  
 
Barcelona, 16 de març de 1999  
 
Maria dels Àngels Gonzàlez i Estremad  
Directora general  
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1. Calendari d'extinció dels ensenyaments de la Llei 14/1970, General d'Educació, i 
d'implantació dels ensenyaments de la LOGSE 
 

Curs acadèmic 14 anys 15 anys 16 anys 17 anys 18 anys 

1998 - 1999 

*3r ESO  
 
*1r BUP  
*1r FP1 

*2n BUP 
*2n FP1 

*1r Batxillerat  
*3r BUP  
*1r FP2 (REE)  
*CEC (RG) 

*COU  
*2n FP2 (REE) 
*1r FP2 (RG) 

*3r FP2 (REE)  
*2n FP2 (RG) 

1999 - 2000 *3r ESO 
*4t ESO 
*2n BUP 
*2n FP1 

*1r Batxillerat  
*CFGM 

*2n Batxillerat  
*COU  
*2n FP2 (REE) 
*1r FP2 (RG) 

*3r FP2 (REE)  
*2n FP2 (RG) 

2000 - 2001 *3r ESO *4t ESO *1r Batxillerat  
*CFGM *2n Batxillerat 

*CFGS  
*3r FP2 (REE)  
*2n FP2 (RG) 

 
Notes:  
 
1.Els cursos de BUP, COU i d'FP que estan marcats en cursiva són els que 
desapareixen en el curs acadèmic que s'indica.  
 
2.Els cursos dels estudis del nou sistema educatiu que es marquen en negreta 
s'implanten de manera generalitzada en el curs acadèmic que s'indica.  
 
3.Significat de les sigles emprades:  
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.  
CFGS: Cicles formatius de grau superior.  
CEC: Curs d'ensenyaments complementaris per al pas del primer al segon grau de la 
formació professional en règim general.  
REE: Règim d'ensenyaments especialitzats.  
RG: Règim general.  
 
 

 
2. Alumnes procedents de BUP  
 
2.1 Alumnes de BUP que s'han incorporat al nou batxillerat  
 
2.1.1 Condicions d'accés des del BUP al nou batxillerat  
 
a) Incorporació des del BUP al primer curs de Batxillerat  



 
La incorporació al primer curs del nou batxillerat requereix la superació del primer i segon curs 
de BUP, amb un màxim de dues assignatures pendents.  
 
En el cas que la incorporació al primer curs de batxillerat es realitzi amb assignatures pendents 
de BUP, no és imprescindible formalitzar matrícula d'aquestes ni superar-les per obtenir el nou 
títol de Batxiller, però sí per tenir dret a la tramitació del títol de Batxiller corresponent al BUP 
d'acord amb les condicions que s'indiquen a l'apartat 2.1.3 d'aquest annex.  
 
b) Incorporació des del BUP al segon curs de batxillerat  
 
La incorporació al segon curs de batxillerat dels alumnes procedents de BUP requereix, en 
principi, la superació dels tres cursos de BUP.  
 
No obstant això, amb la resolució individual de la Direcció General d'Ordenació Educativa 
prèvia, també podran formalitzar matrícula condicional en el segon curs de batxillerat els 
alumnes a qui restin un màxim de dues assignatures pendents per completar els estudis de 
BUP. En aquest cas és imprescindible recuperar les assignatures pendents per obtenir el nou 
títol de Batxiller, i no es poden atorgar qualificacions finals de segon de batxillerat si no s'han 
recuperat les assignatures pendents de BUP en el mateix curs acadèmic.  
 
2.1.2 Avaluació d'assignatures pendents de BUP dels alumnes que s'han incorporat al nou 
batxillerat  
 
a) Centres que han d'avaluar aquests alumnes  
 
Els alumnes que s'han incorporat al primer curs del nou batxillerat amb una o dues 
assignatures pendents de BUP podran ser avaluats d'aquestes al mateix centre on cursen el 
nou batxillerat, tant si aquest centre és públic com privat i independentment del tipus d'estudis 
que impartís anteriorment.  
 
La Delegació territorial corresponent determinarà en quin centre públic i en quines dates 
s'hauran d'avaluar els alumnes d'un centre de batxillerat quan aquest no disposi de professorat 
de les especialitats corresponents a les assignatures de BUP pendents.  
 
Els alumnes que s'han incorporat al segon curs del nou batxillerat amb assignatures pendents 
de BUP seran avaluats d'aquestes pendents al centre que indiqui la corresponent resolució 
individual de la DGOE.  
 
b) Convocatòries per a la recuperació d'assignatures pendents de BUP  
 
Els alumnes del nou batxillerat procedents de BUP podran presentar-se a proves per a la 
recuperació d'assignatures pendents de BUP fins a l'acabament del curs acadèmic 1999/2000.  
 
Per a aquests alumnes, atès que en haver-se incorporat al nou sistema educatiu no poden 
disposar d'una convocatòria extraordinària al mes de setembre, els centres establiran les dates 
per a dues convocatòries de BUP al llarg del curs, l'última de les quals haurà de ser anterior a 
l'avaluació final del curs corresponent de batxillerat.  
 
2.1.3 Tramitació de títols de Batxiller (BUP) per als alumnes procedents de BUP que s'han 
incorporat al nou Batxillerat  
 
a) Condicions per a la tramitació del títol de Batxiller (BUP) dels alumnes que s'han incorporat 
al nou batxillerat  
 
Fins a l'acabament del curs acadèmic 1999/2000, es podrà tramitar el títol de Batxiller 
corresponent als ensenyaments del BUP als alumnes que s'han incorporat al Batxillerat tant al 
1r com al 2n curs i que, havent completat totes les assignatures dels tres cursos de BUP, o bé 
totes les assignatures de primer i segon de BUP més el primer curs de batxillerat, abandonin 
aquests ensenyaments.  



 
b) Centres que tramitaran els títols de Batxiller (BUP) dels alumnes procedents de BUP que 
s'han incorporat al batxillerat  
 
La tramitació dels títols de Batxiller (BUP) dels alumnes que s'han incorporat al nou batxillerat 
des del BUP, tant amb assignatures pendents com sense, es realitzarà d'acord amb els criteris 
següents:  
 
Alumnes que cursen el nou batxillerat en un centre públic que imparteix o havia impartit BUP: la 
tramitació dels títols serà efectuada pel mateix centre públic.  
 
Alumnes que cursen el nou batxillerat en un centre privat que imparteix o havia impartit BUP: la 
tramitació dels títols serà efectuada pel centre públic de BUP al qual està o estava adscrit el 
centre privat.  
 
Alumnes que cursen el nou batxillerat en centres públics o en centres privats que no han 
impartit mai ensenyaments de BUP: la tramitació dels títols serà efectuada per l'IES que 
determini la delegació territorial corresponent.  
 
2.1.4 Certificació de superació de primer i segon curs de BUP  
 
Als alumnes que, havent-se incorporat amb assignatures pendents de BUP al nou batxillerat, 
abandonin aquest sense haver superat la totalitat de les assignatures de primer curs però 
havent completat totes les assignatures de 1r i de 2n curs de BUP, el centre, públic o privat, on 
cursen el nou batxillerat els podrà expedir un Certificat de superació de 1r i 2n de BUP, en el 
qual es farà constar l'equivalència d'aquests ensenyaments amb el nou títol de Graduat en 
Educació Secundària (model de certificat a l'annex 2).  
 
2.2 Alumnes procedents de BUP no inscrits al nou batxillerat  
 
2.2.1 Proves per completar el primer i segon curs de BUP  
 
Fins a l'acabament del curs acadèmic 2000/2001, els alumnes que no s'han incorporat al nou 
batxillerat i a qui restin un màxim de dues assignatures per completar 1r i 2n de BUP podran 
ser avaluats d'aquestes assignatures. En el cas que les superin, se'ls podrà expedir un certificat 
de superació de 1r i 2n de BUP, en el qual es farà constar l'equivalència amb el nou títol de 
Graduat en Educació Secundària (model a l'annex 2).  
 
2.2.2 Proves d'avaluació per completar els tres cursos de BUP  
 
Fins a l'acabament del curs acadèmic 1999/2000, els alumnes que no s'han incorporat al nou 
batxillerat i a qui restin un màxim de dues assignatures per completar els ensenyaments de 
BUP es podran presentar a proves d'avaluació de les assignatures pendents per obtenir el títol 
de Batxiller (BUP).  
 
2.2.3 Centres que han d'avaluar els alumnes amb assignatures soltes de BUP  
 
Els alumnes que no s'hagin incorporat al nou batxillerat podran ser avaluats de les assignatures 
pendents de BUP a l'IES on consta el seu expedient. Els alumnes de centres privats podran 
optar per ser avaluats en aquests si hi havien cursat el tercer de BUP en el curs acadèmic 
1997/98 o el segon curs de BUP en el curs acadèmic 1998/99.  
 
2.2.4 Matriculació d'assignatures soltes de BUP  
 
La matriculació per a l'avaluació de les assignatures soltes de BUP es podrà realitzar fins al dia 
15 d'abril del curs acadèmic corresponent.  
 
 



2.2.5 Compleció del BUP a l'ICESD  
 
Fins a l'acabament del curs 1999/2000 es podran completar els estudis de BUP sense limitació 
del nombre d'assignatures pendents a l'ICESD (Institut Català d'Ensenyament Secundari a 
Distància).  
 
 
 
3. Alumnes procedents de COU  
 
3.1 Proves d'Accés a la Universitat (PAAU) per als alumnes de COU  
 
És prevista la convocatòria de PAAU per als alumnes de COU fins a l'acabament del curs 
2001/2002.  
 
3.2 Possibilitats d'estudis per als alumnes que no han completat el COU  
 
3.2.1 Alumnes que no han superat cap assignatura de COU  
 
A partir del curs acadèmic 1999/2000, els alumnes que hagin cursat el COU sense superar-ne 
cap assignatura i vulguin continuar estudis s'incorporaran al segon curs del nou batxillerat, que 
cursaran íntegrament.  
 
3.2.2 Alumnes que han superat almenys una assignatura de COU  
 
Per tal de facilitar la compleció d'estudis dels alumnes que, havent cursat el COU, n'hagin 
superat almenys una assignatura, aquests alumnes podran optar per alguna de les tres 
possibilitats següents:  
 
a) Incorporació des del COU al segon curs de batxillerat  
 
Els alumnes que hagin iniciat estudis de COU podran incorporar-se al segon curs del nou 
batxillerat, que cursaran íntegrament.  
 
Aquests alumnes accediran a les PAAU del Batxillerat LOGSE.  
 
b) Compleció del COU amb escolarització  
 
Fins a l'acabament del curs 2000/2001, els alumnes que hagin iniciat el COU i n'hagin superat 
almenys una assignatura podran completar aquests estudis. Aquests alumnes cursaran les 
matèries no superades i en seran avaluats als centres següents:  
 
a) Als IES que determini el Departament d'Ensenyament, que organitzaran, preferentment en 
horari nocturn, classes de recuperació d'assignatures de COU.  
 
b) A l'ICESD (Institut Català d'Ensenyament Secundari a Distància).  
 
c) Als centres privats que ofereixin classes de recuperació de matèries de COU als alumnes 
que hi havien cursat el COU en el curs acadèmic 1998/99.  
 
La recuperació d'assignatures de COU exclou la possibilitat de canviar d'opció o d'assignatures, 
tant a l'ICESD com als altres centres. També s'exclou la possibilitat de formalitzar en el mateix 
curs acadèmic inscripció en el segon curs del nou batxillerat.  
 
La matrícula d'aquestes assignatures pendents es formalitzarà en el període extraordinari de 
matrícula del mes de setembre.  
 
 



c) Compleció del COU sense escolarització  
 
Fins a l'acabament del curs 2000/2001, els alumnes que hagin iniciat el COU i n'hagin superat 
almenys una assignatura podran ser avaluats de les assignatures pendents en proves 
d'avaluació convocades a aquest efecte, en dues convocatòries per curs (maig i setembre), a 
l'IES on consti el seu expedient de COU.  
 
La recuperació d'assignatures de COU exclou la possibilitat de canviar d'opció o d'assignatures, 
tant a l'ICESD com als altres centres. També s'exclou la possibilitat de formalitzar en el mateix 
curs acadèmic inscripció en el segon curs del nou batxillerat.  
 
La matrícula d'aquestes assignatures pendents es formalitzarà en el període extraordinari de 
matrícula del mes de setembre.  
 
 
 
4. Alumnes procedents d'FP  
 
4.1 Alumnes procedents d'FP que s'han incorporat al nou batxillerat  
 
4.1.1 Condicions d'accés des de l'FP al nou batxillerat  
 
a) Incorporació al primer curs de batxillerat  
 
Per incorporar-se al 1r curs del nou Batxillerat cal trobar-se en possessió del títol de Tècnic 
Auxiliar corresponent a l'FP1.  
 
b) Incorporació al segon curs de batxillerat  
 
Per incorporar-se al 2n curs del nou batxillerat cal trobar-se en possessió del títol de Tècnic 
Especialista corresponent a l'FP2  
 
4.1.2 Tramitació de títols de Batxiller (BUP) per als alumnes que s'han incorporat des de l'FP1 
al nou batxillerat  
 
a) Condicions per a la tramitació del títol de Batxiller (BUP)  
 
Excepcionalment, i fins a l'acabament del curs acadèmic 1999/2000, es podrà tramitar el títol de 
Batxiller corresponent als ensenyaments del BUP als alumnes que s'han incorporat des dels 
estudis d'FP1 al primer curs de batxillerat i que, havent completat totes les assignatures del 
primer curs de batxillerat, abandonin aquests ensenyaments.  
 
b) Centres que tramitaran els títols de BUP dels alumnes procedents d'FP1 que s'han 
incorporat al batxillerat  
 
La tramitació dels títols de Batxiller (BUP) dels alumnes que s'han incorporat al nou batxillerat 
des de l'FP1 es realitzarà d'acord amb els mateixos criteris que s'estableixen a l'apartat 2.1.3 
d'aquest annex per als alumnes procedents de BUP.  
 
4.2 Alumnes procedents d'FP no inscrits al nou batxillerat  
 
4.2.1 Proves d'avaluació per completar l'FP1  
 
Fins a l'acabament del curs 1999/2000 es convocaran proves d'avaluació per obtenir el títol de 
Tècnic Auxiliar destinades als alumnes que hagin cursat sense completar-los estudis d'FP1.  
 
4.2.2 Proves d'ensenyaments no escolaritzats per obtenir el títol de Tècnic Auxiliar  
 
Fins a l'acabament del curs 2001/2002, es convocaran proves d'ensenyaments no escolaritzats 
per obtenir el títol de Tècnic Auxiliar a les quals es poden presentar tant els alumnes que 



havien iniciat estudis d'FP1 com d'altres persones, en els termes previstos en l'Ordre de 
28/11/94, que regula la convocatòria de les proves d'avaluació d'ensenyaments no escolaritzats 
per a l'obtenció del títol d'FP1.  
 
4.2.3 Proves d'avaluació per completar l'FP2  
 
En els cursos 2000/2001 i 2001/2002 es convocaran proves d'avaluació per obtenir el títol de 
Tècnic Especialista destinades als alumnes que hagin cursat sense completar-los estudis 
d'FP2.  
 
4.2.4 Proves per obtenir el títol de Tècnic Especialista  
 
Fins a l'acabament del curs 2001/2002 es convocaran proves per obtenir el títol de Tècnic 
Especialista, a les quals es poden presentar tant els alumnes que havien iniciat estudis d'FP2 
com d'altres persones.  
 
4.2.5 Centres per a la compleció d'estudis d'FP  
 
a) Les proves d'avaluació a què fan referència els apartats 4.2.1 i 4.2.3 es realitzaran al centre 
públic on consti l'expedient d'FP1 o d'FP2 de l'alumne.  
 
b) Les proves a què fan referència els apartats 4.2.2 i 4.2.4 es realitzaran en els centres públics 
que es determinin.  
 
 
 
5. Alumnes procedents d'ensenyaments d'ESO o batxillerat que s'han incorporat a 
ensenyaments de BUP, COU o FP en el curs 1998/99  
 
D'acord amb el calendari d'extinció dels ensenyaments de la Llei 14/1970 General d'Educació i 
d'implantació dels ensenyaments de la LOGSE, el present curs acadèmic 1998/99 és l'últim en 
què s'impartiran ensenyaments de 2n de BUP, COU, 2n curs d'FP1 i 2n curs d'FP2.  
 
Per als alumnes que actualment es trobin cursant algun d'aquests cursos a punt d'extingir-se 
als quals haguessin accedit des d'ensenyaments d'ESO o batxillerat LOGSE, es recorda el 
següent:  
 
5.1 Alumnes que han accedit al 2n curs de BUP o 2n d'FP1 des de l'ESO  
 
L'accés al 2n curs de BUP o al 2n curs d'FP1 dels alumnes procedents de l'ESO requereix una 
resolució individual prèvia de la Direcció General d'Ordenació Educativa si l'alumne/a no havia 
superat tots els crèdits de tercer curs d'ESO, tal com s'indicava en l'apartat 6.1.2 de la 
Resolució de 30 de juny de 1997 que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament 
dels centres docents públics d'ensenyament secundari de Catalunya per al curs 1997-98 (Full 
de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Ensenyament núm. 669).  
 
5.2 Alumnes que han accedit al COU des del primer curs de batxillerat (LOGSE)  
 
5.2.1 Condicions d'accés des del batxillerat al COU  
 
La incorporació al COU dels alumnes procedents del nou Batxillerat requeria, en principi, la 
superació del primer curs de batxillerat. En el cas que l'alumne/a hagués accedit al primer curs 
de batxillerat procedent del BUP, calia a més haver superat totes les assignatures de primer i 
de segon de BUP.  
 
No obstant això, amb la resolució individual de la Direcció General d'Ordenació Educativa 
prèvia, també han estat formalitzant matrícula condicional en el COU els alumnes a qui 
restaven un màxim de dues assignatures pendents per completar el primer curs de batxillerat 
i/o el primer i segon curs de BUP i el primer curs de Batxillerat. Perquè les qualificacions de 
COU d'aquests alumnes tinguin validesa, la recuperació de matèries pendents s'ha de fer en el 



mateix curs acadèmic en què es cursa el COU.  
 
5.2.2 Convocatòries per a la recuperació d'assignatures pendents de primer curs de batxillerat  
 
Excepcionalment, els alumnes de COU procedents de batxillerat, en haver-se incorporat a un 
pla d'estudis que preveu la possibilitat d'una convocatòria extraordinària en el mes de setembre 
del mateix curs acadèmic, poden ser avaluats de les assignatures pendents de Batxillerat en 
una convocatòria extraordinària immediatament abans de la convocatòria extraordinària de 
setembre prevista per al COU.  
 
5.2.3 Tramitació del títol de Batxiller (BUP)  
 
La tramitació del títol de Batxiller (BUP) dels alumnes que s'han incorporat al COU amb 
assignatures pendents de primer curs de batxillerat (LOGSE) serà efectuada pel centre públic 
on consti l'expedient de COU de l'alumne/a.  
 
 
 
ANNEX 2  
 
Model de certificat de superació de 1R I 2N curs de BUP  
 
En/Na...................................................  
 
Secretari/ària del centre.............................  
 
CERTIFICO:  
 
Que l'alumne/a......................................  
 
ha superat totes les assignatures dels estudis de primer i segon cursos del batxillerat unificat i 
polivalent (BUP) establerts a la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament 
de la Reforma Educativa (BOE 10/8/70), i que aquests estudis tenen reconeguda, pel Reial 
Decret 986/1991, de 14 de juny, pel qual s'aprova el calendari d'aplicació de la nova ordenació 
dels sistema educatiu (BOE 25/06/91), l'equivalència acadèmica amb el títol de Graduat en 
Educació Secundària que estableix la Llei 1/1990 d'Ordenació General del Sistema Educatiu, 
LOGSE (BOE 4/10/90).  
 
(Localitat i data)  
 
El/la secretari/ària  
 
Vist i plau  
 
El/la director/a  
 
Segell del centre 
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