Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Resolució per la qual s’implanta una distribució temporal que permet als alumnes
simultaniejar els seus estudis de Batxillerat, modalitat Humanitats i Ciències Socials
o Ciències i Tecnologia, que imparteix l’Institut Milà i Fontanals, de Vilafranca del
Penedès, codi 08046736, amb el cicle formatiu de grau mitjà en Futbol que
imparteix el mateix centre.

Atès que el centre Institut Milà i Fontanals té implantats els estudis de Batxillerat,
modalitat Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia i el cicle de grau mitjà
en Futbol.
El Decret 25/2014, de 25 de febrer, d’ordenació general dels ensenyaments
esportius de règim especial estableix, a l’article 6, apartat 5 que el departament ha
de preveure les mesures organitzatives i d'equivalències per identificar les
competències professionals assolibles pels alumnes que siguin comunes a diversos
ensenyaments, i preveure les correspondències oportunes.
La Resolució EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes de
preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics,
per al curs 2021-2022, estableix que els centres autoritzats pel Departament
d'Educació per compatibilitzar de manera simultània la matrícula de batxillerat i la
d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de grau mitjà d'ensenyaments
esportius, poden reservar places al primer curs de batxillerat per als alumnes que
segueixen aquesta simultaneïtat d'estudis.
L’oferta simultània dels estudis de batxillerat amb cicles de grau mitjà amplia les
possibilitats d’elecció d’itineraris formatius a l’alumnat.
Per tot l’exposat,
Resolc:
1.
Implantar una distribució temporal, en tres cursos acadèmics, que permet als
alumnes simultaniejar els seus estudis de Batxillerat, modalitats Humanitats i
Ciències Socials o Ciències i Tecnologia, que imparteix l’Institut Milà i Fontanals,
de Vilafranca del Penedès, codi 08046736, amb el cicle formatiu de grau mitjà en
Futbol a partir de l’inici del curs acadèmic 2021-2022.
2. L’accés i l’admissió als cicles formatius d’Ensenyaments Esportius i l’accés al
batxillerat es fa d’acord amb la normativa vigent.
3. El centre ha de distribuir els mòduls del cicle de grau mitjà i les matèries de
batxillerat d’acord amb l’annex 1 i 2, segons la modalitat respectiva, de forma que
en acabar el segon curs l’alumne pugui obtenir el títol de Tècnic esportiu en Futbol
i haver completat les assignatures del primer curs de batxillerat, modalitat Humanitats
i Ciències Socials o Ciències i Tecnologia.
4. El centre ha d’aplicar les equivalències de l’annex 3.
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5. El centre han d’informar per escrit l'alumnat:
a) De la distribució extraordinària del batxillerat, modalitat d’humanitats i ciències
socials o ciències i tecnologia, i del cicle formatiu de grau mitjà de Futbol, amb
indicació expressa de les matèries del batxillerat i dels mòduls i unitats formatives
del cicle, en que es matricula cada any.
b) Del conjunt de matèries o mòduls que cal superar per a obtenir el títol de Batxiller i
per a obtenir el Títol de Tècnic esportiu en Futbol.
c) Que els estudis del cicle formatiu de grau mitjà, es completen en superar el segon
curs de la doble titulació.
d) Que els estudis de batxillerat es completen en superar el tercer curs de la doble
titulació.
e) Que el primer curs de batxillerat es completa en superar les matèries de batxillerat
del primer i segon curs de la doble titulació i les del cicle formatiu de grau mitjà que
es consideren equivalents.
6. El centre han de fer constar la referència i data d'aquesta Resolució a la
documentació acadèmica de l'alumnat que segueixi els estudis simultàniament.
7. S’aplicaran en els tres cursos dues convocatòries per cada mòdul del cicle de grau
mitjà i matèria batxillerat de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials o Ciències i
Tecnologia. En el bloc que haurà de cursar el primer any l'alumnat que s'aculli a
l'opció de tres cursos, totes les matèries són de primer curs de batxillerat.
8. L'alumnat que superi en el primer any un mínim de sis de les matèries cursades
de batxillerat en el primer bloc pot realitzar un segon bloc de matèries, a més de la
que, si escau, no ha superat. En cas contrari, haurà de repetir el primer bloc sencer.
9. L'alumnat que ha cursat el segon bloc i no superi un total de vuit matèries, com a
mínim, entre el primer i segon bloc haurà de repetir el segon bloc.
10. Per poder cursar el tercer bloc de matèries, l'alumnat ha de superar un mínim de
vuit matèries entre els dos primers blocs cursats. Els centres poden establir una
exigència superior quant a aquest últim nombre mínim de matèries per permetre a
l'alumnat passar al tercer bloc. En el cas de l'alumnat que hagi superat vuit matèries i
no pugui incorporar-se al tercer bloc, cal que es matriculi del segon curs ordinari de
batxillerat amb les matèries que li quedin pendents de primer.
11. El pas de curs es farà també respectant els articles 12 i 13 de l’ordre
EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els
documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius
del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del
batxillerat nocturn.
12. L’alumnat que no superi el primer any dels continguts cursats (entre els mòduls
del cicle formatiu i les 6 matèries del batxillerat), però sí el 75% de les matèries del
cicle formatiu, pot optar a:
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a. Repetir tot el curs sencer (totes les matèries de batxillerat i els mòduls no
superats del cicle formatiu).
b. Continuar només amb el cicle formatiu. En aquest supòsit l’alumne només
s’ha de matricular dels mòduls del cicle formatiu del segon curs de la doble
titulació, a més dels que, si escau, no ha superat del cicle formatiu.
c. Continuar només amb el batxillerat i sol·licitar un pla individualitzat per a
cursar el batxillerat en tres anys.
13. L’alumnat que superi en el segon any el 75% dels continguts cursats (entre
mòduls del cicle formatiu i les 8 matèries del batxillerat entre el primer i el segon
bloc) promociona al tercer curs de la doble titulació.
14. En cas de no haver superat, en el segon any, el 75% de les matèries cursades (8
matèries de batxillerat entre el primer i el segon bloc), es poden donar dues situacions
diferents:
A.
B.

L’alumne ha superat el cicle formatiu.
L’alumne no ha superat el cicle formatiu.

En el primer supòsit (A), l’alumne pot optar per abandonar la doble titulació, ja que
ha finalitzat els estudis i té l’opció a sol·licitar el Títol de Tècnic en Futbol.
En el segon supòsit (B), l’alumne ha de romandre un any més al segon curs de la
doble titulació i pot optar entre:
1.
Romandre un any més a segon i cursar totes les matèries del cicle formatiu i
del batxillerat que tingui pendents entre els dos primers blocs corresponents al
currículum de 1r BAT o bé,
2.

Romandre un any més a segon i cursar només les matèries del cicle formatiu.

15. L’alumnat que en finalitzar el tercer curs de la doble titulació tingui avaluació
negativa en matèries del batxillerat o en mòduls del cicle formatiu es pot matricular
d’aquestes matèries i mòduls sense necessitat de tornar a cursar les matèries o
mòduls ja superats.
16. L’alumne disposa d’un màxim de cinc cursos per a obtenir les dues titulacions.
17. Respecte a les qualificacions:
a) Les matèries de batxillerat d’humanitats i ciències socials o ciències i tecnologia i
mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Futbol equivalents entre elles són les que
consten a l’annex 3.
b) Quan l’equivalència és biunívoca, és a dir, hi ha una equivalència entre d’una
matèria de batxillerat i un mòdul professional, la qualificació atorgada en allò que ha
cursat es repeteix en la matèria o mòdul declarat equivalent.
c) La qualificació del mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball és d’apte/a o
de no apte/a. Per a traslladar la qualificació a la matèria d’Estada a l’Empresa del
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Batxillerat la Junta d’avaluació ha de determinar la qualificació entre zero i 4 si ha
estat de no apte/a o entre 5 i 10 si ha estat d’apte/a.
d) Les matèries i mòduls objecte de convalidació o reconeixement d’aquesta
resolució computen per al càlcul de la qualificació final de batxillerat i del cicle
formatiu.
e) A l’alumnat que no superi tots els mòduls del cicle formatiu de grau mitjà que
corresponen a la titulació se li expedirà el certificat d’estudis.
f) La certificació de la superació de cada matèria de batxillerat es fa un cop s’ha
completat i superat la matèria; no s’expedeixen certificacions parcials de matèries no
completades.
18. Respecte a la formació en centres de treball.
Independentment de les exempcions a que pugui tenir dret un alumne segons la
normativa en vigor, la implantació d’aquesta distribució extraordinària agrupa els
mòdul de Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers del cicle i l’Estada en
l’empresa del batxillerat, en una sola fase de pràctiques en centres de treball repartida
en els dos cursos del cicle de Grau Mitjà d’Ensenyaments Esportius. L’assignació del
lloc de pràctiques i el seguiment d’aquestes serà realitzat des del tutor assignat al
Cicle Formatiu.
19. Aquesta Resolució s'haurà d'adaptar, si escau, a les modificacions que puguin
afectar els currículums dels cicles formatius implicats o l'organització en
mòduls/unitats formatives d'aquests cicles i a les modificacions que es puguin derivar
de la normativa general.

Directora general de Currículum
I Personalització

Director general de Formació Professional
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
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Annex 1
Organització curricular del Batxillerat d'humanitats i ciències socials i el cicle de grau mitjà de Futbol en tres
cursos.
Matèria
Llengua Catalana i Literatura

1r curs (1r BTX/1r
Nivell)
2

Llengua Castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Filosofia
Educació física
Ciències per al Món Contemporani

2n curs (1rBtx/2n
Nivell)

3r curs (2nBTX)
2

2
3

2
3

2
Primer nivell bloc
comú
2

Història

3

Història de la Filosofia

3

Tutoria

1

Treball de recerca
Matemàtiques aplicades/Llatí
Història del Món contemporani
Economia de l'empresa/Literatura
Cast.
Economia de l'empresa II/Literatura
Cat.

1
Segon nivell bloc
específic

1

4

4

4
4
4

Història de l'Art/Geografia
Altres matèries de modalitat

4
Primer nivell bloc
específic

Primer nivell bloc comú

3

Primer nivell bloc específic

5

Primer nivell bloc complementari

1

Segon nivell bloc
comú

Segon nivell bloc comú

5

Segon nivell bloc específic

6

Segon nivell bloc complementari

1

Bloc de Formació Pràctica

3

5

Hores totals

26

28

26
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Annex 2
Organització curricular del Batxillerat de ciències i tecnologia i el cicle de grau mitjà de Futbol en tres cursos.
Matèria
Llengua Catalana i Literatura

1r curs (1r BTX/1r
Nivell)
2

Llengua Castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Filosofia
Educació física
Ciències per al Món Contemporani

2n curs (1rBtx/2n
Nivell)

3r curs (2nBTX)
2

2
3

2
3

2
Primer nivell bloc
comú
2

Història

3

Història de la Filosofia

3

Tutoria

1

Treball de recerca
Matemàtiques
Biologia

4
4

Química
Altres matèries de modalitat

1
Segon nivell bloc
específic

Primer nivell bloc
específic

Primer nivell bloc comú

3

Primer nivell bloc específic

5

Primer nivell bloc complementari

1

1

4
4

4
Segon nivell bloc
comú

Segon nivell bloc comú

5

Segon nivell bloc específic

6

Segon nivell bloc complementari

1

Bloc de Formació Pràctica

3

5

Hores totals

26

28

4

26

Annex 3

Crèdits i matèries equivalents entre el cicle formatiu de grau mitjà de Futbol i el Batxillerat
Crèdits superats en el cicle formatiu de grau mitjà
Matèria de Batxillerat equivalent
de Futbol
Primer nivell bloc comú
3h Educació Física
2h
Primer nivell bloc específic
5h Altres matèries de modalitat de 1r de Batxillerat 4h
Segon nivell Bloc comú
5h Altres matèries de modalitat de 2n de Batxillerat 4h
Segon nivell bloc específic
6h
Treball de Recerca
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