
PROJECTE DECRET

Decret pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària

juny 2014



□ Estatut d’autonomia aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol de 2006 
(DOGC de 20 de juliol)

□ Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

□ Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

□ Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

□ Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 
del personal directiu professional docent.

□ Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

□ Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’
educació primària.

MARC NORMATIU



MARC DE REFERÈNCIA

□ Línies definides per la Unió europea: Estratègia europea 2020

□ Parlament europeu i Consell de la Unió europea: foment de les 
competències com a aprenentatge al llarg de la vida.

□ Departament d’Ensenyament: Documents de desplegament de les 
competències bàsiques (àmbit lingüístic, àmbit matemàtic, àmbit digital, 
àmbit de coneixement del medi, àmbit lingüístic llengua estrangera) 
(publicats o en elaboració)

□ Objectius Departament d’Ensenyament: context d’equitat, escola inclusiva, 
assoliment de l’èxit escolar.



ARTICULAT: aspectes a destacar

□ El projecte de decret consta d’un preàmbul, 22 articles organitzats en 6 
capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria única, una 
disposició final i quatre annexos.

□ El currículum de l’educació primària ha de contribuir a l’adquisició per part 
dels alumnes de les competències bàsiques (annex 1 on es defineixen les 
vuit competències bàsiques)

□ En finalitzar l’ensenyament obligatori s’han de dominar les dues llengües 
oficials i com a mínim una llengua estrangera (referència del Marc europeu 
de les llengües)

□ A efectes de coordinació pedagògica els mestres s’organitzaran en equips 
docents



ARTICULAT: aspectes a destacar

□ S’identifiquen i desenvolupen les competències bàsiques pròpies de 
cada àmbit: lingüístic, matemàtic, coneixement del medi i digital. 
Pendent de definir les dels àmbits artístic, d’educació física  i l’àrea de 
valors (disposició transitòria)

□ Manteniment de l’àrea d’educació artística com a àrea obligatòria per a 
tots els centres de Catalunya.

□ Introducció de l’àrea d’educació en valors socials i cívics, com opció 
alternativa a la religió

□ Agrupació dels continguts de cada àrea en tres grups: primer i segon, 
tercer i quart, cinquè i sisè.

□ Realització d’un projecte interdisciplinari per a cada curs.



ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

□ S’organitza en àrees de coneixement que s’agrupen en àmbits segons la seva afinitat:

▪ Àmbit lingüístic                                  
– Àrea de llengua catalana i literatura
– Àrea de llengua castellana i literatura                          
– Àrea de llengua estrangera                                           

▪ Àmbit matemàtic                                
– Àrea de matemàtiques                                                 

▪ Àmbit del medi                                                       
– Àrea de coneixement del medi natural
– Àrea de coneixement del medi social i cultural

▪ Àmbit artístic                                
– Àrea d’educació artística: visual i plàstica, educació musical i dansa             

▪ Àmbit d’educació física
– Àrea d’educació física                                                  

▪ Àrea d’educació en valors social i cívics o  religió       
    

□ Els alumnes han de cursar totes les àrees de coneixement en cadascun dels cursos de l’etapa



ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

□ Elements del currículum:
▪ Objectius d’etapa 
▪ Competències bàsiques pròpies de cada àmbit
▪ Orientacions metodològiques 
▪ Continguts de l’àrea
▪ Criteris d’avaluació de l’àrea

□ Les àrees:
▪ En general no hi ha canvis significatius de continguts, aquests s’han reformulat per fer-los 

més entenedors
▪ S’hi ha incorporat les competències pròpies dels àmbits a partir dels documents de 

desplegament (en aquells àmbits en què aquests estan elaborats)
▪ Pendents de desenvolupar les competències pròpies de l’àmbit artístic, d’educació física i l’

àrea de valors socials i cívics

1r i 2n,3r i 4t, 5è i 6è

d’etapa de cada àmbit



ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

□ Horaris mínims i globals d’etapa
▪ Es computen 35 setmanes lectives per curs escolar a raó de 25h setmanals, inclòs l’esbarjo.
▪ L’etapa d’educació primària compta amb 5250 hores lectives: 

– Àmbit lingüístic                                  
– Àrea de llengua catalana i literatura  525    hores
– Àrea de llengua castellana i literatura                          525    hores
– Àrea de llengua estrangera                                         420    hores

– Àmbit matemàtic                                
– Àrea de matemàtiques                                                 840    hores

– Àmbit del medi                                                       630    hores
– Àrea de coneixement del medi natural
– Àrea de coneixement del medi social i cultural

– Àmbit artístic                                525    hores
– Àrea d’educació visual i plàstica, educació musical i dansa             

– Àmbit d’educació física
– Àrea d’educació física                                                  420    hores

– Àrea d’educació en valors social i cívics o  religió           210    hores
– Esbarjo                                525    hores
– Hores de lliure disposició                       630    hores



COMPARATIVA HORARIS
Decret 142/2007 Proposta Decret

Llengua catalana i literatura 420 525

Llengua castellana i literatura 420 525

Estructures lingüístiques comunes 245

Llengua estrangera 420 420

Matemàtiques 665 840

Coneixement del medi natural
630 630

Coneixement del medi social

Educació visual i plàstica / Educació musical 525 525

Educació Física 385 420

Valors/Religió 315 210

Ciutadania 35

Esbarjo 525 525

Lliure disposició 665 630



AVALUACIÓ

□ Departament d’Ensenyament ordenarà i desplegarà l’avaluació de l’
educació primària

□ L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i 
global, de manera que es tindrà en compte el progrés de l’alumne en el 
conjunt d’àrees del currículum i el nivell d'adquisició de les competències 
bàsiques.

□ El referent per a determinar el grau d’assoliment dels objectius de cada 
àrea són els criteris d’avaluació proposats per a cada dos cursos i estan 
recollits a l’annex 2 d’aquest Decret

□ Avaluació diagnòstica: curs 2014 – 2015 a finals de 3r d’EP
▪ No tindrà efectes en l’expedient acadèmic
▪ Tindrà caràcter informatiu, formatiu i orientador 

□ Prova d’avaluació de 6è curs d’educació primària



IMPLEMENTACIÓ

□ Calendari:
▪ 1r, 3r i 5è curs 2014 - 2015
▪ 2n, 4t i 6è curs 2015 - 2016

□ Avaluació:
▪ 2n, 4t i 6è Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació 
primària

▪ 1r, 3r i 5è Elaboració nova Ordre i orientacions (desembre 2014)

□ Avaluació diagnòstica: 
▪ No es realitzarà l’avaluació del 1r trimestre de 5è
▪ Els centres disposaran de tota la informació en relació a aquestes proves, per a 

fer-ne l’ús que considerin




