
     

EL GOVERN PRESENTA ELS NOUS 
CURRÍCULUMS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
PERQUÈ ELS ALUMNES MILLORIN EN LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 

 

    El Govern aprovarà els currículums via Decret abans 
d’acabar l’actual curs i es preveu aplicar-los el proper curs 
2015-2016. La Consellera Irene Rigau ha comunicat que: 
"Hem ajustat administrativament els aspectes de la 
LOMQE que garanteixen el títol, però pedagògicament 
salvem el nostre model".  
 

EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA 
 
      Incorpora com a novetats més destacades l’increment 
de 175 hores de matemàtiques al llarg de tota l’etapa, és a 
dir; una 1 hora més a la setmana, passant de 3 a 4. Aquest 
canvi ja s’ha introduït al curs 2014-2015 a 1r, 3r i 5è per 
reforçar, entre altres aspectes, la geometria. Les hores que 
s'afegeixen a les matemàtiques es restaran de les que 
cada centre tenia per a lliure disposició, en funció del seu 
projecte educatiu. 

 

     Altres aspectes que podem destacar és que es 
distancia de la LOMQE mantenint l’educació artística i 
musical durant tota l’etapa, l’organització de l’etapa en 
cicles (inicial, mitjà i superior) i l’organització del currículum 
per àrees. 
 

      La proposta presentada atorga una atenció especial al 
procés de lectura i escriptura, i a la consolidació del Suport 

Escolar Personalitzat (SEP).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL CURRÍCULUM DE SECUNDÀRIA 
  
        Indica un increment de: 
 

 35 hores de matemàtiques a 3r d’ESO. Aquest 
canvi ja s’ha introduït al curs 2014-2015 a 2n i a 4t.  

 35 hores de primera llengua estrangera al llarg de 
l’etapa.  

 

        Destaquem també el fet de facilitar a l’alumnat que 
finalitza l’ESO l’accés a l’acreditació de: 
 

 la    COMPETÈNCIA    DIGITAL (ACTIC, 
Acreditació en Competències de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació)  

 

 la COMPETÈNCIA DE LLENGÜES 
ESTRANGERES (assolir el B1 acreditat en finalitzar 
l’etapa). 

 
      Una altra de les mesures per esquivar la llei Wert ha 
estat crear la doble titulació a 4t d'ESO. Els que escullin 
aquesta opció evitaran triar entre FP o Batxillerat a 3r 
d'ESO. El Departament concentra en les 10 hores de 
matèries optatives, totes les matèries necessàries per 
poder accedir a les dues titulacions. L’objectiu és que el 
màxim d’alumnes pugui accedir a qualsevol de les dues 
titulacions.  

Currículum de primària: 
 

 Orientacions metodològiques per 
treballar les CB 

 Assolir el nivell A2 en llengua 
estrangera el 2018 

 Educació artística en tots els cursos 
 Priorització de les competències 

digitals 

Currículum de secundària: 
 

 Consolidació del procés de lectura i escriptura 

 Projecte interdisciplinari sobre un aspecte de la 

realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació 

de coneixements de diverses àrees 

 Educació en valors socials i cívics avaluable 

(inclou cultura religiosa o religió) 


