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ESTRUCTURA

• Assignatures troncals, específiques i de lliure 
configuració autonòmica.

• PRIMÀRIA: Un cicle de 6 cursos

• ESO: dos cicles, de 3 i 1 curs

• Repetició: un sol curs a primària, i dos cursos 
diferents a secundària



CURRÍCULUM

• Primària: Ciències socials i ciències naturals

• Primària: educació artística com lliure 
configuració autonòmica.

• ESO: desaparició educació per la ciutadania

• Primària i ESO: religió com computable i amb 
alternativa d’ètica i valors

• Llengua cooficial: igual tractament que 
castellà, avaluable en funció de les CC.AA.



COMUNITAT EDUCATIVA

• De l’autonomia de centre a l’autonomia de la 
direcció

• Cap a una direcció professionalitzadora que 
desenvolupa una autonomia de gestió

• Buidatge de competències als òrgans 
col·legiats: consells escolars de centre



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

• S’han d’establir les mesures més adequades 
perquè les condicions de realització de les 
avaluacions s’adaptin a les necessitats de 
l’alumnat amb necessitats educatives 
especials (Art. 20.1 i 28.1)



QUART D’ESO

• Els pares, les mares o els tutors legals o, si 
s’escau, els alumnes i les alumnes poden escollir 
cursar el quart curs de l’educació secundària 
obligatòria per una de les dues opcions següents:

a) Opció d’ensenyaments acadèmics per a la 
iniciació al batxillerat.

b) Opció d’ensenyaments aplicats per a la 
iniciació a la formació professional.

(Art. 25.1)



AVALUACIÓ A L’ESO

• Els alumnes i les alumnes promocionen de 
curs si han superat totes les matèries cursades 
o tenen avaluació negativa en dues matèries 
com a màxim, i repeteixen curs si tenen 
avaluació negativa en tres matèries o més, o 
en dues matèries que siguin llengua castellana 
i literatura i matemàtiques de manera 
simultània (Art. 28.2)



AVALUACIÓ A L’ESO

• Els alumnes i les alumnes poden fer l’avaluació
per qualsevol de les dues opcions 
d’ensenyaments acadèmics o d’ensenyaments 
aplicats, independentment de l’opció cursada a 
quart curs d’educació secundària obligatòria, o 
per les dues opcions alhora. 30% (Art. 29.2)

• El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha 
d’establir per a tot el sistema educatiu espanyol 
els criteris d’avaluació i les característiques de les 
proves, i les ha de dissenyar i establir-ne el 
contingut per a cada convocatòria. (Art 29.4)



FPB

• L’equip docent pot proposar als pares, mares 
o tutors legals, si s’escau a través del consell 
orientador, la incorporació de l’alumne o 
alumna a un cicle de formació professional 
bàsica quan el grau d’adquisició de les 
competències ho aconselli, sempre que 
compleixi els requisits que estableix l’article 
41.1 d’aquesta Llei orgànica (Art. 30)



FPB

• L’accés als cicles de formació professional bàsica requereix 
el compliment simultani de les condicions següents:

• a) Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any 
natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el 
moment de l’accés o durant l’any natural en curs.

• b) Haver cursat el primer cicle d’educació secundària 
obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs 
de l’educació secundària obligatòria.

• c) Que l’equip docent hagi proposat als pares, mares o 
tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un 
cicle de formació professional bàsica, de conformitat amb 
el que indica l’article 30. (Art. 41.1)



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

• Les administracions educatives han de 
disposar els mitjans necessaris perquè tot 
l’alumnat assoleixi el màxim 
desenvolupament personal, intel·lectual, 
social i emocional, així com els objectius 
establerts amb caràcter general en aquesta 
Llei. Les administracions educatives poden 
establir plans de centres prioritaris per 
recolzar especialment els centres que 
escolaritzin alumnat en situació de 
desavantatge social (Art. 71.1)



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

• Correspon a les administracions educatives assegurar 
els recursos necessaris perquè els alumnes i les 
alumnes que requereixin una atenció educativa 
diferent a l’ordinària, pel fet de tenir necessitats 
educatives especials, dificultats específiques 
d’aprenentatge, TDAH, altes capacitats intel·lectuals, 
pel fet d’haver-se incorporat tard al sistema educatiu o 
per condicions personals o d’història escolar, puguin 
assolir el màxim desenvolupament possible de les 
seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius 
establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat 
(Art. 71.2)



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

• L’escolarització de l’alumnat amb dificultats 
d’aprenentatge es regeix pels principis de 
normalització i inclusió i ha d’assegurar la seva 
no-discriminació i la igualtat efectiva en 
l’accés i la permanència en el sistema 
educatiu (art 79bis.2)



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

• No constitueix discriminació l’admissió dels 
alumnes i les alumnes o l’organització de 
l’ensenyament diferenciats per sexes, (…).

• En cap cas l’elecció de l’educació diferenciada per 
sexes pot implicar per a les famílies, els alumnes i 
les alumnes i els centres corresponents un tracte 
menys favorable, ni un desavantatge a l’hora de 
subscriure concerts amb les administracions 
educatives o en qualsevol altre aspecte 

(Art 84.3)



AVALUACIÓ DEL SISTEMA

• Les administracions educatives han de publicar els 
resultats obtinguts pels centres docents, considerats 
en relació amb els factors socioeconòmics i 
socioculturals del context en què radiquin, d’acord 
amb el que indiquen els articles 140 i següents 
d’aquesta Llei orgànica i en els termes que el Govern 
estableixi per reglament.

• Les administracions educatives poden establir plans 
específics de millora en els centres públics que no 
assoleixin els nivells adequats

(Art. 120.3)



XARXA DEL SISTEMA

• Correspon a les administracions educatives 
promoure l’especialització curricular dels 
instituts d’educació secundària en funció de 
les alternatives que estableix aquesta Llei 
orgànica, a fi que aquestes administracions 
puguin programar una oferta educativa 
ajustada a les seves necessitats 

• (Art. 121.3)



XARXA DEL SISTEMA

• Les administracions educatives poden assignar 
més dotacions de recursos a determinats 
centres públics o privats concertats, per raó
dels projectes que ho requereixin o en atenció
a les condicions d’especial necessitat de la 
població que escolaritzen. L’assignació està
condicionada a la rendició de comptes i 
justificació de l’adequada utilització dels 
recursos esmentats. (Art. 122.2)



PROFESSORAT

• El director disposa de les facultats següents:

a) Establir requisits i mèrits específics per als 
llocs oferts de personal funcionari docent, així
com per a l’ocupació de llocs en interinitat.

b) Rebutjar, mitjançant decisió motivada, la 
incorporació a llocs en interinitat de personal 
docent procedent de les llistes centralitzades. 
Aquesta decisió ha de ser ratificada per 
l’administració educativa corresponent.

(Art. 122bis.4)


