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Conselleria de Educación   /   Conselleria d’Educació 

ORDEN de 19 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la convocatoria anual y el 
procedimiento para la realización de la prueba extraordinaria para conseguir el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por los alumnos y alumnas que no lo hayan obtenido al finalizar la etapa. [2009/13765]

ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a 
la realització de la prova extraor- dinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les 
alumnes que no l’hagen obtingut en finalitzar l’etapa. [2009/13765]

Artículo 2. Requisitos para acceder a la prueba  Article 2. Requisits per a accedir a la prova 

1. A esta prueba extraordinaria se podrá
presentar el alumnado que, habiendo finalizado la 
educación secundaria obligatoria y no habiendo 
obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, disponga de un máximo 
de cinco materias pendientes de calificación 
positiva en la etapa y haya cumplido, con 
carácter general, 18 años de edad en el año 
natural en que finalizó su permanencia en 
dicha etapa.

1. A esta prova extraordinària es podrà
presentar l’alumnat que, havent finalitzat 
l’educació secundària obligatòria i no havent 
obtingut el títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria, dispose d’un màxim de 
cinc matèries pendents de qualificació positiva 
en l’etapa i haja complit, amb caràcter general, 
18 anys d’edat l’any natural en què va finalitzar 
la seua permanència en la dita etapa. 

2. Excepcionalmente, podrá ser rebajado a
los 16 años de edad para el alumnado que tenga 
un contrato laboral que no le permita acudir a 
los centros docentes en régimen ordinario, o bien 
sea deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 

2. Excepcionalment, podrà ser rebaixat als 16
anys d’edat per a l’alumnat que tinga un 
contracte laboral que no li permeta acudir als 
centres docents en règim ordinari, o bé siga 
esportista d’alt nivell o d’alt rendiment.

3. El alumnado que cumpla los requisitos
anteriores sólo podrá presentarse a la prueba 
durante los dos años siguientes al que concluyó 
su permanencia en la etapa de educación 
secundaria obligatoria. 

3. L’alumnat que complisca els requisits
anteriors només podrà presentar-se a la prova 
durant els dos anys següents a què va concloure 
la seua permanència en l’etapa d’educació 
secundària obligatòria. 

Artículo 4. Solicitudes y plazos de admisión  Article 4. Sol·licituds i terminis d’admissió 

El plazo para la presentación de solicitudes 
estará comprendido entre el 15 y el 28 de febrero, 
ambos inclusive.  

Lugar: En la secretaría del Centro. 

El termini per a la presentació de sol·licituds 
estarà comprés entre el 15 i el 28 de febrer, 
ambdós inclosos.  

Lloc: A la secretaria del Centre. 

La solicitud del alumno o alumna se entenderá 
efectuada para todas las materias pendientes de 
superación en la etapa, según conste en su 
historial académico 

La sol·licitud de l’alumne o alumna es 
considerarà realitzada per a totes les matèries 
pendents de superació en l’etapa, segons conste 
en el seu historial acadèmic 


