
   

Sessió informativa sobre el 

desenvolupament i la implantació dels 

nous currículums LOMLOE 
15 de febrer de 2022 



Primera part (10.00 a 11.25 h): 

1. Presentació i aspectes generals (A. Morante) 

2. Arquitectura curricular (A. Salvà) 

3. Estructura curricular, avaluació i promoció (B.Colom i V. Arjona) 

 
Descans (11.25 a 11.40 h) 
 
Segona part (11.40 a 12.45 h): 

4. Pla de formació (A. Fernández) 

5. Pla de suport de la inspecció educativa (C. Tudurí) 

6. Torn obert de paraules  



  
 
- Drets de la infància. 
- Perspectiva de gènere i coeducació. 
- Aprenentatge competencial i personalitzat: atenció a les necessitats 
de tot l’alumnat (DUA) 
- Educació per al desenvolupament sostenible. 
- Els nous entorns digitals 
 

 
- Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de l’ONU 
- Recomanació Consell d’Europa de 2018 sobre competències clau 
aprenentatge permanent. 



- Definir uns aprenentatges essencials que possibilitin que els centres 
els completin. 

- Organització flexible de les matèries: es podran agrupar en àmbits 
(EP i 1r-3r ESO) i desenvolupar-se en forma de projectes. 

- Ensenyament i avaluació competencials. 

- Inclusivitat: disseny universal d’aprenentatge (DUA) 

- Afavorir la multidisciplinarietat i les innovacions sense rompre 
radicalment amb model anterior. 

- Autonomia efectiva dels centres per adaptar-los al seu PEC i 
adoptar les opcions metodològiques que considerin més adients, 
dins un enfocament competencial. 



 
 
- Curs 22-23: Tots els cursos de l'etapa d'Educació infantil i els 
cursos senars d'EP, ESO, BAT i CFGB. 
- Curs 23-24: la resta de cursos. 

 

 

- Hores d'ara només s’ha publicat al BOE el RD d’ensenyances 
mínimes d’educació infantil, per això la tramitació dels decrets 
autonòmics s’haurà de fer amb caràcter d’urgència. 

- La tramitació requereix un mínim de 4 -5 mesos des de l’inici 
tràmit d’informació i audiència pública. 



- Tècnics del Servei d’Ordenació i 52 professors en actiu de diversos 
centres educatius, per: 

• Completar i contextualitzar els currículums a la realitat de 
les Illes Balears. 

• Elaborar situacions d’aprenentatge -no prescriptives- per 
a les distintes matèries. 

• Dissenyar les matèries optatives pròpies, el Treball de 
Recerca de Batxillerat i els currículums de llengua 
catalana. 

 
- Coordinació del Servei d'Ordenació de la DGPOC amb el Servei de 
Formació, Servei d'Atenció a la Diversitat de la DGPICE, amb el 
Departament de Formació Professional de la DGFP i amb el DIE. 



 
- Situacions d’aprenentatge per a cada matèria a mode 
d’exemplificació. 

- Coordinació entre les Direccions Generals i el 
Departament d'Inspecció Educativa per proveir recursos, 
formació, suport i donar flexibilitat als centres. 

- Canvis al Gestib per facilitar l’avaluació competencial 
(amb un període d’adaptació) 

- Pla de formació 



Cap a un currículum competencial 15/02/2022 

Disseny curricular LOMLOE  



Perfil de sortida de 

l’etapa/ensenyament 

bàsic/batxillerat 

Cap a un currículum competencial 15/02/2022 

Disseny curricular LOMLOE  



Canvis en l’estructura curricular àrea/matèria 

LOMCE 
1. Objectius d’etapa 
2. Objectius específics  
3. Continguts 
4. Criteris d’avaluació 
5. Estàndards d’aprenentatge 

avaluables 
6. Contribució de l’àrea al 

desenvolupament de les 
competències 

LOMLOE 
1. Objectius d’etapa 

2. Competències 
específiques 

3. Criteris d’avaluació 

4. Sabers bàsics 
5. Situacions 

d’aprenentatge 
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Canvis en l’estructura curricular àrea/matèria 

LOMLOE 
1. Objectius d’etapa 

2. Competències 
específiques 

3. Criteris d’avaluació 

4. Sabers bàsics 
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Annex I Projecte RD. 
Coherents amb el 
perfil de sortida 
(descriptors) 
fonamentat en el 
desenvolupament de 
les competències 
clau 
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Canvis en l’estructura curricular àrea/matèria 

LOMLOE 
1. Objectius d’etapa 

2. Competències 
específiques 

3. Criteris d’avaluació 

4. Sabers bàsics 
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d’aprenentatge 

què (infinitiu) + com 
(gerundi, a través 
de…) + per què (per +  
infinitiu) 
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Canvis en l’estructura curricular àrea/matèria 

LOMLOE 
1. Objectius d’etapa 

2. Competències 
específiques 

3. Criteris d’avaluació 

4. Sabers bàsics 
5. Situacions 

d’aprenentatge 

 què (infinitiu referit a un 
procés i a la capacitat 
[intencionalitat última] que es 
pretén adquirir + contingut [el 
que els alumnes han de saber i 
els mestres i professors 
ensenyar] + com (context, 
situació o mode de aplicació, 
gerundi o adverbis i expressions 
modals) 

Disseny curricular  



Canvis en l’estructura curricular àrea/matèria 

LOMLOE 
1. Objectius d’etapa 

2. Competències 
específiques 

3. Criteris d’avaluació 

4. Sabers bàsics 
5. Situacions 

d’aprenentatge 

Substantiu, expressió nominal. 
Coneixements, destreses i actituds es 
poden estructurar per blocs i la seva 
ordenació no comporta cap 
seqüenciació normativa. Tot seguint els 
criteris de la concreció curricular del 
centre, atesa la diversitat dels alumnes, 
el context educatiu o altres criteris 
pedagògics, l’equip docent pot 
aprofundir en uns més que en uns altres, 
a més d'agrupar-los i articular-los. 

Disseny curricular  



Canvis en l’estructura curricular àrea/matèria 

LOMLOE 
1. Objectius d’etapa 

2. Competències 
específiques 

3. Criteris d’avaluació 

4. Sabers bàsics 
5. Situacions 

d’aprenentatge 

Perfil de sortida 
(descriptors) 
fonamentat en el 
desenvolupament 
de les 
competències clau 

Normativa bàsica 
(pendent aprovació 
RD Ensenyaments 
mínims) 
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Canvis en l’estructura curricular àrea/matèria 

LOMLOE 
1. Objectius d’etapa 

2. Competències 
específiques 

3. Criteris d’avaluació 

4. Sabers bàsics 
5. Situacions 

d’aprenentatge 

Perfil de sortida 
(descriptors) 
fonamentat en el 
desenvolupament 
de les 
competències clau Elaboració CAIB  

Disseny curricular  



Disseny curricular  



“3. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las 

competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje” 
(al RD, Infantil, art. 9; i esborranys de RD Primària, art. 10; ESO, art. 12; Batxillerat, art. 17) 

Com es concreta als centres el currículum? 

Concreció del 

currículum al 

Projecte 

Educatiu del 

Centre 

Els models de 

programació han 

de ser oberts 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

Programació d’aula 

Decret de currículum 

Proposta pedagògica  

Selecció i seqüència dels 

criteris d’avaluació que es 

tracten i sabers bàsics que es 

mobilitzen per part de cada 

àrea/matèria al llarg del 

cicle/cursos 

Concreció 

Curricular 

Nivells curriculars i actors 

Projecte Educatiu 

del Centre 

Equip docent 

Mestre(s)/Professor(s) 

Instrument curricular i 

d’avaluació formativa 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

Les elaboren els docents i les acorda l’equip docent 
S’han de desplegar en programacions d’aula 

 
Permeten el desenvolupament de les competències clau i 
l’avaluació formativa en una intervenció inclusiva 

3 característiques: 
1. Significatives 
2. Obertes 
3. Complexes 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

Permeten el desenvolupament de les competències 
específiques de cada matèria/àrea -> objectius 
etapa/perfil 
3 característiques: 
1. Significatives 
2. Obertes 
3. Complexes 
Comporten un repte i han de facilitar l’avaluació 
formativa 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

Es plantegen en quatre contextos diferents: 
1. Personal 
2. Escolar 
3. Social 
4. Professional 
S’adrecen als reptes de l’agenda 2030 de la ONU i 
tracten temes d’interès públic:  
aprenentatge per a l’esperit crític i el canvi. 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

Estructura (formarà part de la normativa al Decret CAIB): 
Funcional, breu, s’ha de poder compartir i desplegable 

 

1. Identificador (etapa/nivell/àrea(es) de coneixement) 
2. Títol (en forma de pregunta, anticipant el repte) 
3. Competència(es) específica(ques) i criteris d’avaluació 

vinculats (seleccionats de la CC del centre) 

4. Sabers bàsics que es tracten (seleccionats de la CC del centre) 

5. Context de desenvolupament (personal, escolar, social, 
professional) 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

6. Dinàmica d’iniciació - informació del procediment avaluació 

7. Indicacions sobre instruccions i material 
8. Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i 

característiques de les produccions (tasques competencials) 

9. Procediments de retroacció, revisió i supervisió. 
10.Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del 

coneixement. 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

6. Dinàmica d’iniciació - informació del procediment avaluació. 
7. Indicacions sobre instruccions i material. 
8. Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i 

característiques de les produccions (tasques competencials) 

9. Procediments de retroacció, revisió i supervisió. 
10.Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del 

coneixement. 

Disseny curricular  

3 moments clau de l’avaluació formativa (i formadora) 

avaluació sumativa o acreditativa del criteri o criteris d’avaluació atesos 



Situacions d’aprenentatge 

Atenció a la diversitat 
 

Plantejament inclusiu de les tasques:  
Disseny Universal Aprenentatge (art. 4.3 LOMLOE).   
Proporcionar diversos mitjans d’implicació, 
representació, acció i expressió dels alumnes a 
l’activitat. 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

Disseny curricular  



Situacions d’aprenentatge 

Disseny curricular  



Informació aplicació LOMLOE 

Reunió tècnica orientada a facilitar l’organització  del curs 2022-2023. 

Informació provisional pendent de: 

 Publicació Reials Decrets Primària, ESO i Batxillerat per part del Ministeri. 

Tramitació dels esborranys dels Decrets i Ordres autonòmiques. 

Possibles canvis  com a conseqüència del punt anterior. 

 

 



Estructura i avaluació educació Infantil 
Curs Àrees 

1r CICLE 

Creixement en harmonia 

Descobriment i exploració de l’entorn 

Comunicació i representació de la realitat  

2n CICLE 

Creixement en harmonia 

Descobriment i exploració de l’entorn 

Comunicació i representació de la realitat  

Religió 

Avaluació: 

S’han de valorar de forma contínua tots els criteris d’avaluació que figuren al currículum. 
A partir d'aquestes valoracions es poden generar els següents informes 

Durant el curs 
a qualsevol moment 

Informe sobre la valoració dels criteris d’avaluació de cada àrea 

Gens   Poc 
Suficientment  Majoritàriament 
Completament 

Final de cicle 

Informe final de cicle 

Gens   Poc 
Suficientment  Majoritàriament 
Completament 



Estructura i avaluació educació Primària 
Curs Àrees 

1r CICLE 

Hores: 50 

25 per curs 

Coneixement del medi natural, social i cultural (4)  Llengua castellana (7) 

Llengua catalana (7) Llengua estrangera (4) 

Matemàtiques (5)  Educació artística (3)  

Educació física (4) Religió/Atenció educativa (2) 

Esplai (5)    Hores de lliure disposició* (9) 

2n CICLE 

Hores: 50 

25 per curs 

Coneixement del medi natural, social i cultural (5) Llengua castellana (7) 

Llengua catalana (7) Llengua estrangera(3) 

Matemàtiques (6) Educació artística (3) 

Educació física (4) Religió/ Atenció educativa(2) 

Esplai (5)    Hores de lliure disposició* (8) 

3r CICLE 

Hores: 50 

25 per curs 

Coneixement del medi natural, social i cultural (4) Llengua castellana (7) 

Llengua catalana (7) Llengua estrangera (4) 

Matemàtiques (5) Educació artística (4) 

Educació física (4) Religió/ Atenció educativa 2) 

Valors cívics i ètics (2) 

Esplai (5)    Hores de lliure disposició* (6) 

* Es poden afegir a alguna àrea o dedicar a tutoria. 



Estructura dels tres primers cursos 
Matèries comunes als tres primers cursos 

 Educació física   Geografia i història  Llengua castellana i literatura  Llengua catalana i literatura 
 Llengua estrangera   Matemàtiques  Religió / Atenció Educativa 

Primer ESO Segon ESO Tercer ESO 

 Biologia i geologia 
 Música 
 

 Educació plàstica, visual i 
audiovisual 

 Física i química  
 Tecnologia i digitalització  

  Biologia i geologia 
  Física i química  
 Tecnologia i digitalització 
 Una matèria entre: 
- Educació plàstica, visual i audiovisual 
- Música 

Una matèria optativa: 
 Consum responsable 
 Cooperació i serveis a la comunitat 
 Cultura clàssica I 
 Igualtat de gènere 
 Recursos digitals I 
 Segona llengua estrangera 

Una matèria optativa: 
 Consum responsable 
 Cooperació i serveis a la 

comunitat 
 Cultura clàssica I o II 
 Recursos digitals I o II 
 Segona llengua estrangera 

Una matèria optativa: 
 Cooperació i serveis a la comunitat 
 Cultura clàssica II 
 Educació plàstica, visual i audiovisual 
 Introducció a la filosofia 
 Música 
 Recursos digitals II 
 Segona llengua estrangera 

Les matèries de segona llengua estrangera i cooperació i serveis a la comunitat , es poden fer a tots els cursos. La resta de 
matèries optatives nomes es poden fer una vegada. Per poder cursar recursos digitals II i cultura clàssica II  s’ha d’haver fet, 
respectivament, recursos digitals I o cultura clàssica I. 

Estructura i avaluació ESO 



Agrupacions en àmbits 

 Els centres poden establir agrupacions en àmbits. 

 Es pot fer en un, en dos o en els tres primers cursos. 

 Els nivells que s’organitzin per àmbits han d’incloure tots 

els grups. 

 Distribució de la càrrega lectiva diferent. 
 

Estructura i avaluació ESO 



Estructura del quart curs 

Matèries comunes Amb caràcter optatiu 
Se n’han de triar 3 entre: 

 Educació en valors cívics i ètics 
 Educació física 
 Geografia i historia 
 Llengua catalana i literatura 
 Llengua castellana i literatura 
 Llengua estrangera 
 Matemàtiques A o B 
 Religió / Atenció educativa 

 Biologia i geologia 
 Digitalització 
 Economia i emprenedoria 
 Expressió artística 
 Física i química 
 Formació i orientació laboral i professional 
 Llatí 
 Música 
 Segona llengua estrangera 
 Tecnologia 

Els centres han d’oferir la totalitat de les matèries. 
Només es poden deixar d’impartir matèries si el nombre d’alumnes matriculats és inferior a 10. 
Per poder complir els punts anteriors, els centres han de fer itineraris. 
La matèria segona llengua estrangera ha de figurar a tots els itineraris. 

Estructura i avaluació ESO 



Estructura i avaluació ESO 



Estructura i avaluació ESO 



Principis generals del Programa de Diversificació Curricular (PDC) 

1. Orientat a la consecució del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

2. Aplicació d'una metodologia específica a través d'una organització del currículum en àmbits 

de coneixement. 

3 Durada de dos cursos (3r i 4t d’ESO), amb possibilitat d’incorporació al darrer curs. 

4. Incorporació a proposta de l’equip docent (sense necessitat d’haver repetit mai). 

5. Incorporació a tercer d’ESO PDC 

 Que en finalitzar 2n curs no estigui en condicions de promocionar. 

 Que en finalitzar 3r curs no estigui en condicions de promocionar i no estigui repetint. 

6. Incorporació a quart d’ESO PDC 

 Que en finalitzar 4t curs no estigui en condicions de titular. 

7. Promoció del tercer curs de PDC al quart curs de PDC automàtica. 

 

Estructura i avaluació ESO 



Estructura del Programa de Diversificació Curricular (PDC) 

Tercer d’ESO PDC 

Àmbits Matèries 

 Àmbit científic i tecnològic 
- Biologia i geologia 
- Física i química 
- Matemàtiques 
- Tecnologia i digitalització 
  

 Àmbit lingüístic i social 
- Geografia i història 
- Llengua castellana i literatura 
- Llengua catalana i literatura 

 

 Educació física 
 Llengua estrangera 
 Religió / Atenció educativa 
 Se n’ha de triar 1 entre: 

- Educació plàstica, visual i audiovisual 
- Música 

  
Se n’ha de triar 1 entre: 
 Cooperació i serveis a la comunitat 
 Cultura clàssica II 
 Educació plàstica, visual i audiovisual 
 Introducció a la filosofia 
 Música 
 Recursos digitals II 
 Segona llengua estrangera 

Estructura i avaluació ESO 



Estructura del Programa de Diversificació Curricular (PDC) 

Quart d’ESO PDC 

Àmbits Matèries 

 Àmbit científic i tecnològic 
- Biologia i geologia 
- Digitalització 
- Física i química 
- Matemàtiques 
- Tecnologia 
  

 Àmbit lingüístic i social 
- Economia i emprenedoria 
- Geografia i història 
- Llengua castellana i literatura 
- Llengua catalana i literatura 

 

 Educació en valors cívics i ètics 
 Educació física 
 Llengua estrangera 
 Religió / Atenció educativa 

Estructura i avaluació ESO 



Estructura i avaluació ESO 



Promoció i titulació 
Promoció: 
Atenent l’assoliment d’objectius, l’adquisició de competències i el progrés de l’alumne. 

Decisió col·legiada de l’equip docent si considera que beneficiarà la seva evolució acadèmica. 

Els alumnes amb 2 o menys matèries no superades han de promocionar. 

Es comptabilitzaran un sol cop les matèries o àmbits de distints cursos amb la mateixa 

denominació. 

Els centres han d’establir criteris de promoció que no es basin únicament en el nombre de 

matèries no superades. 

La permanència a un mateix curs és una mesura excepcional. 

Aquesta mesura només es pot prendre dos cops a l’educació bàsica. 

De forma excepcional, al quart curs s’hi podrà romandre un any més. 

Titulació: 
Atenent l’adquisició de les competències clau establertes en el perfil de sortida i l’assoliment dels 

objectius d’etapa. 

Decisió col·legiada de l’equip docent. 

El títol s’expedirà sense nota mitjana. 

Estructura i avaluació ESO 



Modalitats de batxillerat 

Arts  Ciències  General  Humanitats i ciències socials 
  Arts plàstiques, imatge i disseny 

  Música i arts escèniques 

Matèries per a totes les modalitats de batxillerat 

Primer curs 

Comunes Optatives 
Una matèria a cada curs 

 Educació física   
 Filosofia 
 Llengua castellana i literatura I 
 Llengua catalana i literatura I 
 Llengua estrangera I  
 Treball de recerca de batxillerat I 

 Qualsevol matèria de modalitat 
 Història i cultura de les Illes Balears 
 Programació i tractament de dades I 
 Segona llengua estrangera I 
 Tècniques experimentals 

Segon curs 

  Història d’Espanya 
  Història de la filosofia 
  Llengua catalana i literatura II 
  Llengua castellana i literatura II 
  Llengua estrangera II  
  Treball de recerca de batxillerat II 

 Qualsevol matèria de modalitat 
 Ampliació de matemàtiques 
 Programació i tractament de dades II 
 Psicologia 
 Segona llengua estrangera II 

Estructura i avaluació Batxillerat 



Estructura del primer curs 
Matèries de modalitat 

Arts 
Arts plàstiques, 
imatge i disseny 

 Dibuix artístic I 
 

 

Dues matèries entre: 
 Cultura audiovisual   Projectes artístics 
 Volum   Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I 

Arts 
Música i arts 

escèniques 

Una matèria entre: 
- Anàlisi musical I 
- Arts escèniques I  

 Dues matèries entre: 
  Anàlisi musical I   Arts escèniques I  Cor i tècnica vocal I 
  Cultura audiovisual   Llenguatge i pràctica musical 

 
Ciències 

 Matemàtiques I 
 
 

Dues matèries entre: 
 Dibuix tècnic I  Biologia, geologia i ciències ambientals 
 Física i química  Tecnologia i enginyeria I 

 
General 

 Matemàtiques 
generals 

Dues matèries entre: 
 Economia, emprenedoria i activitat empresarial 
 Qualsevol matèria de modalitat 

Humanitats i 
ciències socials 

Una matèria entre: 
 Llatí I 
 Matemàtiques 

aplicades a les 
CCSS I 

Dues matèries entre: 
 Economia  Grec I 
 Història del món contemporani   Literatura universal 
 Matemàtiques aplicades a les CCSS I   Llatí I  

Estructura i avaluació Batxillerat 



Estructura del segon curs 
Matèries de modalitat 

Arts 
Arts plàstiques, 
imatge i disseny 

 Dibuix artístic II 
 

 

Dues matèries entre: 
 Projectes artístics Tècniques d’expressió graficoplàstica  
 Disseny  Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II 

Arts 
Música i arts 

escèniques 

Una matèria entre: 
- Anàlisi musical II 
- Arts escèniques II  

 Dues matèries entre: 
 Anàlisi musical II  Arts escèniques II  Cor i tècnica vocal II 
 Literatura dramàtica  Història de la música i la dansa 

 
Ciències 

Una matèria entre: 
 Matemàtiques II 
 Matemàtiques 

aplicades a les 
CCSS II 

Dues matèries entre: 
 Biologia   Geologia i ciències ambientals 
 Dibuix tècnic II  Tecnologia i enginyeria II 
 Física   Química 

 
General 

 Ciències generals Dues matèries entre: 
 Moviments culturals i artístics  
 Qualsevol matèria de modalitat 

Humanitats i 
ciències socials 

Una matèria entre: 
 Llatí II 
 Matemàtiques 

aplicades a les 
CCSS II 

Dues matèries entre: 
 Economia i disseny de models de negocis   Grec II 
 Geografia   Història de l’art 
 Matemàtiques aplicades a les CCSS II   Llatí II  
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Estructura i avaluació Batxillerat 



Estructura del batxillerat per blocs (3 anys) 
Bloc Matèries comunes Matèries modalitat Matèries optatives 

Bloc I  Llengua castellana i literatura I 
 Llengua estrangera I 
 Educació física 

  Matèria de modalitat 
obligatòria de primer 

 Modalitat 1 de primer 

 Optativa de primer 

Bloc II 

Filosofia 
Llengua catalana i literatura I 
Treball de recerca de batxillerat I 

 Modalitat 2 de primer 
 

 Llengua castellana i literatura II 
 Llengua estrangera II 

 Optativa de segon 

 
Bloc III 

 Història d’Espanya 
 Història de la filosofia 
 Llengua catalana i literatura II 
 Treball de recerca de batxillerat II  

  Matèria de modalitat 
obligatòria de segon 

 Modalitat 1 segon 
 Modalitat 2 segon 

Els centres han de sol·licitar aquest batxillerat a la DGPOC. Han de complir dues condicions: 
1. Incorporar a la seva concreció curricular l’oferta formativa d’aquest batxillerat. 
2. Elaborar els horaris compatibles per impartir el bloc II presencialment. 

Es promociona de bloc amb un màxim d’1 matèria no superada. 
El canvi de batxillerat ordinari a batxillerat per blocs, durant el curs, es pot fer igual que un canvi de modalitat. 
Després de l’avaluació extraordinària del 1r curs de batxillerat ordinari, es permet el canvi al bloc II als centres amb 
batxillerat per blocs presencial, si l’alumne està en condicions de promocionar al bloc II  
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Promoció i titulació 
Promoció: 
Promocionen els alumnes amb 0, 1 o 2 matèries no superades. 

En el batxillerat per blocs, promocionen els alumnes amb 0 o 1 matèria no superada. 

Els alumnes de batxillerat, en règim ordinari, el poden cursar 4 anys, consecutius o no. 

En el cas de cursar el batxillerat per blocs, el poden cursar 5 anys. 

Titulació: 
Convocatòria ordinària: titulen els alumnes que superen totes les matèries de batxillerat. 

Convocatòria extraordinària: 

1. Titulen els alumnes que superen totes les matèries de batxillerat. 

2. Excepcionalment, poden titular amb una matèria no superada si es compleixen les següents 

condicions: 

a) L’equip docent considera que l’alumne ha assolit els objectius i adquirit les competències 

del batxillerat. 

b) Que no hi hagi hagut inassistència continuada i injustificada. 

c) Que s’hagi presentat a les proves i realitzat les activitats necessàries per a l’avaluació. 

d) Que la mitjana aritmètica de les matèries de l’etapa sigui igual o superior a 5. 
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Matèria C.E. 

Criteri avaluació 1.1 

C
o

m
p

et
èn

ci
a 

es
p

ec
íf

ic
a 

1
 

 

Criteri avaluació 1.2 

Criteri avaluació 1.3 

Criteri avaluació 1.4 

Criteri avaluació 2.1 

C
o

m
p

et
èn

ci
a 

es
p

ec
íf

ic
a 

2
 

 

Criteri avaluació 2.2 

Criteri avaluació 2.3 

Criteri avaluació 3.1 

C
o

m
p

et
èn

ci
a 

es
p

ec
íf

ic
a 

3
 

 

Criteri avaluació 3.2 

Criteri avaluació 3.3 

Criteri avaluació 3.4 

........ 

..
..

..
 

Descriptors Competències 
clau 

CCL 1 Competència en 
comunicació 
lingüística. 
(CCL) 

 

CCL2 

CCL3 

CCL4 

CCL5 

STEM 1 Competència STEM 

STEM 2 

STEM 3 

STEM 4 

STEM 5 

CD 1 Competència digital 
(CD) 
 

CD 2 

CD 3 

........ ........ 

Procés d’avaluació a totes les etapes 



Normativa Estatal Concreció 
curricular 

Pràctica docent 

Àrea / Matèria Curs % Valoració dels criteris d’avaluació 
Sobre 10 (de forma contínua) 

Competència 
específica 1 
 

Criteri avaluació 1.1 

Criteri avaluació 1.2 X 9% 6 

Criteri avaluació 1.3 X 12% 7 

Criteri avaluació 1.4 

Competència 
específica 2 
 

Criteri avaluació 2.1 X 5% 2 

Criteri avaluació 2.2 

Criteri avaluació 2.3 X 15% 8 

Competència 
específica 3 
 

Criteri avaluació 3.1 X 10% 6 

Criteri avaluació 3.2 

Criteri avaluació 3.3 X 8% 5 

Criteri avaluació 3.4 X 20% 4 

........ ........ ........ ........ 

Total 100% 

Procés d’avaluació a totes les etapes 



Procés d’avaluació a totes les etapes 
Transformació automàtica (GestIB) de la valoració dels criteris d’avaluació 

Durant el curs 
a qualsevol moment 

Informe sobre la valoració dels criteris d’avaluació de cada àrea /matèria 

Primària ESO Batxillerat 

Gens 
Poc 

Suficientment 
Majoritàriament 
Completament 

Final de cicle/curs 

Qualificacions a les actes finals d’avaluació 

Primària ESO Batxillerat 

Insuficient 
Suficient 

Bé 
Notable 

Excel·lent 

De 0 a 10 

Informe qualitatiu sobre adquisició de les competències clau 

A partir de les valoracions dels criteris d'avaluació i les connexions amb 
els descriptors del perfil de sortida. 



Procés d’avaluació a totes les etapes 
Característiques del procediment d’avaluació 

Enfocament competencial 

El centre ha de triar els criteris d’avaluació del curs i el percentatge de la qualificació final de 
l’àrea, matèria que s’assigna a cada criteri. 
El docent ha de qualificar atenent els criteris d’avaluació. 

Informes sobre l’avaluació dels alumnes. 

A partir de les qualificacions numèriques introduïdes pel docent, es podran obtenir en qualsevol 
moment del curs, els informes sobre l’avaluació dels alumnes que reflectiran de forma 
qualitativa, l’avaluació de cada un dels criteris d’avaluació de cada àrea o matèria. 
 
A final de curs, també de forma automàtica, s’obtindran les notes de les actes d’avaluació final 
qualitatives (primària i ESO) o quantitatives (batxillerat). 
 
També s’obtindrà un informe de l’adquisició de les competències clau. 

Aplicació del procediment d’avaluació 

Aquest procediment serà voluntari el curs 2022-2023 per les àrees i matèries dels cursos senars 
d’educació primària, ESO i batxillerat. Al curs 2023-2024 s’haurà d’utilitzar aquest procediment 
als cursos senars i serà voluntari als cursos parells. Al curs 2024-2025 s’haurà d’utilitzar a tots els 
cursos. 



LOMLOE - FP Bàsica 



TÍTOL FPB - TÍTOL ESO 

● Els cicles Formatius de Grau Bàsic, constitueixen 

juntament amb l’educació primària i l’educació 

secundària obligatòria l’educació bàsica. 

● La superació de tots els mòduls inclosos en un cicle 

Formació Professional Bàsica conduirà a l’obtenció del 

títol de Graduat en Educació Secundària. 



AVALUACIÓ FPB 

● Basada en criteris d’avaluació. 

● Concreció Curricular: 

○ Ponderació de cada criteri per obtenir nota àmbit. 

○ L’alumne ha de saber com serà avaluat  

● GESTIB en procés d’adaptació. 

● Reclamacions de notes a partir d’assoliment dels criteris. 



INFORMACIÓ ALS CENTRES 

● Reunions amb caps d’estudi i professors d’àmbit 

○ Presentació situacions d’aprenentatge 

○ Feina per àmbits 

○ Concreció curricular 

○ Criteris d’avaluació 

○ Titulació 

○ Adaptacions 



CURRÍCULUMS LOMLOE:FORMACIONS PREVISTES 

Curs 2021-2022 

Formacions d’àmbit 

26 formacions, com a mínim entre educació infantil (0-6) educació primària (inclosos els 
centres d’educació especial) i educació secundària 
 Calendari: des del 14 de març al 15 de juny 2022 
 Temàtica: Disseny de situacions d’aprenentatge i programació d’aula. Formació pràctica. 
 Dirigides a docents de centres públics i concertats. 
 Durada: 15 hores  
 Hi poden participar 2/3 persones de cada centre, segons el format (presencial o per 

videoconferència).  

Conferència sobre lideratge i currículum  

Jornada de Lideratge per a la transformació educativa, organitzada pel CFIRDE, amb la 
col·laboració del Servei d’Ordenació Educativa. 
Data: 19 de març de 2022 

Programa FaD (Formació a distància) 

Una activitat formativa durant el 3r trimestre (20 hores), que s’incorpora al programa de 
manera continuada. 

FORMACIONS SOBRE SITUACIONS D’APRENENTATGE  



CURRÍCULUMS LOMLOE:FORMACIONS PREVISTES 

Curs 2022-2023 

Formacions en centre (FeC)  

•Segons les sol·licitud dels centres, conduïdes pels CEP. 

•Incorporació al Programa de Formació a distància (FaD), amb una activitat 

formativa en cada trimestre.  

Formacions d’àmbit organitzades pels CEP. 

Programa FaD (Formació a distància) 

Una activitat formativa durant el 3r trimestre (20 hores), que s’incorpora al programa de 
manera continuada. 

FORMACIONS SOBRE SITUACIONS D’APRENENTATGE  



CURRÍCULUMS LOMLOE:FORMACIONS PREVISTES 

Curs 2022-2023 

Formacions d’àmbit 

Diferents edicions, que començaran just a l’inici del curs 2022-2023. 
Destinataris: docents d’educació secundària de centres públics i concertats. 

Incorporació al programa de FaD (formació a distància),  

Amb una activitat formativa cada trimestre. 

FORMACIONS SOBRE EL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT  






