CANVI DE MODALITAT
(Article 32.2 del Reial Decret 1105/2014)
(Article 34 Decret 87/2015)
1.
a) L’alumnat que haja cursat el primer curs de Batxillerat en una determinada modalitat i
promocione a segon curs, podrà cursar una modalitat distinta en segon de Batxillerat.
Per a això, es matricularà de les matèries de segon curs de la nova modalitat triada i,
addicionalment, de totes les matèries de primer de la nova modalitat que no haguera
superat prèviament al cursar l’anterior modalitat.
b) Els canvis de modalitat també poden ser sol·licitats per part de l’alumnat que repetisca
el segon curs. En aquest cas, haurà de matricular-se de totes les matèries de la nova
modalitat, d’ambdós cursos, que no haguera superat prèviament al cursar l’anterior
modalitat.
c) L’alumnat que repetisca el primer curs podrà triar una nova modalitat al tornar a
cursar primer.

2. En els procediments de canvi de modalitat, les matèries cursades i no superades en primer
en l’antiga modalitat no tindran la consideració de matèries pendents quan no pertanguen a la
nova modalitat triada i, en conseqüència, no serà necessària la seua superació per a completar
la nova modalitat.
3. Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga modalitat, la
superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir
les assignatures especifiques del primer o del segon curs al realitzar el canvi de modalitat.
4. Totes les matèries superades pels alumnes en ambdós cursos de Batxillerat computaran als
efectes del càlcul de la nota mitjana, amb independència que pertanguen a l’antiga o a la nova
modalitat.
5. L’alumnat haurà de tindre en compte el que preveu l’apartat 2 de la circular quant a la
continuïtat entre matèries de primer i de segon curs i la seua avaluació.
6. El canvi d’itinerari en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials es realitzarà en els
mateixos termes que els canvis de modalitat, per analogia.
7. El procediment pera sol·licitar el canvi de modalitat o itinerari serà el següent: l’alumne
sol·licitarà el canvi de modalitat o itinerari davant de la Directora del centre docent, segons el
model que proporcionarà el centre.
El termini de presentació finalitzarà el 31 d’octubre del curs escolar per al qual se sol·licite. La
Direcció General competent en matèria de ordenació acadèmica resoldrà en el termini màxim
de tres mesos. Les sol·licituds podran entendre’s desestimades si no es dictara una resolució
expressa en el dit termini.

