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1. Currículum 2016-2017
En l’organització del currículum d’ESO s’aplica el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
El curs 2016-2017, l’aplicació d’aquest Decret s’estén a tota l’etapa secundària obligatòria i
segueix un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial. La finalitat és que els
alumnes assoleixin els coneixements i les competències necessàries per afavorir la seva
autonomia en l’aprenentatge i el seu desenvolupament personal i social.
Per als alumnes que finalitzin el quart curs de l’ESO el juny del 2017, el títol de graduat en
educació secundària obligatòria s’obté en superar el quart curs en el centre educatiu. És una
titulació única que no està condicionada per les opcions o itineraris que hagi cursat l’alumne.
Per als alumnes que finalitzin el quart curs de l’ESO el juny del 2018, els ajustaments organitzatius
del currículum actual permeten donar resposta, si escau, a futurs desplegaments normatius de la
prova final.

2. Organització de primer a tercer curs

2.1 Assignació horària de les matèries de primer a tercer curs
L’assignació horària setmanal de caràcter general de les matèries de primer a tercer curs de
l’educació secundaria obligatòria és la següent:
Matèries comunes
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Ciències socials: geografia i història
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
Ciències de la naturalesa: física i química
Matemàtiques
Educació física
Música
Educació visual i plàstica
Tecnologia
Religió o cultura i valors ètics
Tutoria
Treball de síntesi
Servei comunitari
Matèries optatives***
TOTAL

1r
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
(1)
2
30

(1) Sense assignació horària.
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2n
3
3
4
3
3
4
2
2*
2
1
1
(1)
2
30

3r
3
3
3
3
2
2
4
2
2*
2
1
1
(1)
(1)**
2
30

*Les matèries de música i d’educació visual i plàstica són intercanviables a segon i tercer d’ESO.
**Els centres que implementin el servei comunitari poden optar per fer-ho a tercer curs o a quart.
***Les hores de les matèries optatives es poden destinar a aplicar les mesures d’atenció a la
diversitat que el centre organitzi segons el seu projecte.

2.2 Condicions per a altres possibles assignacions horàries de primer a
tercer
D’acord amb el punt 2.2 de l’annex 2 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, els centres poden modificar l’assignació
horària setmanal de les matèries, establerta amb caràcter general en el punt 2.1 d’aquest
document, excepte en el cas de l’educació física, la religió, la cultura i valors ètics, la tutoria i el
treball de síntesi. Aquesta nova distribució s’ha d’establir per a tota una promoció d’alumnes i ha
de respectar les condicions següents:
a) Hores globals de les matèries
Per a cada matèria, el nombre total d’hores al llarg dels tres cursos no pot ser inferior a:
Llengua catalana i literatura: 315 hores
Llengua castellana i literatura: 315 hores
Llengua estrangera: 315 h + 35 hores*
Ciències socials: geografia i història: 315 hores
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia: 175 hores
Ciències de la naturalesa: física i química: 175 hores
Matemàtiques: 385 hores
Música: 140 hores
Educació visual i plàstica: 140 hores
Tecnologia: 210 hores
(Per a cada curs, s’han comptabilitzat 35 setmanes lectives.)
*Aquestes 35 hores es poden emprar per impartir una matèria no lingüística en llengua estrangera,
d’acord amb el projecte lingüístic de centre.
b) Presència de les matèries
Les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera,
ciències socials: geografia i història, ciències de la naturalesa i matemàtiques han de tenir
presència a tots els cursos i el seu horari global no pot ser inferior al 60% del total d’hores per
curs.
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2.3 Matèries optatives de primer a tercer
El centre ha d’organitzar el currículum optatiu de l’alumne des d’una visió global, no fragmentada.
En començar el curs, el centre ha d’informar els alumnes de l’oferta programada de matèries
optatives. L’alumne ha d'escollir el seu currículum optatiu amb l’ajut del tutor, a partir de l’oferta i
de les condicions d’organització del centre.
Per als alumnes que inicien l’ESO durant el curs 2016-2017, els centres han de preveure que les
matèries optatives de cultura clàssica i emprenedoria són d’oferta obligatòria, almenys en un dels
tres primers cursos.
L’oferta de segona llengua estrangera, com a matèria optativa, s’ha d’adequar al projecte lingüístic
contingut en el projecte educatiu del centre, i se n’ha de promoure la presència i la continuïtat al
llarg de l’etapa.
Cada centre pot proposar matèries optatives en els cursos de primer a tercer d'ESO, dins el marge
horari establert, per tal de reforçar o ampliar les matèries del currículum, o bé pot utilitzar aquest
marge horari per ampliar la dedicació horària d'alguna matèria del currículum, amb la finalitat de
millorar l'assoliment de les competències bàsiques i promoure l'èxit escolar dels alumnes.

3. Organització de quart curs
3.1 Assignació horària de les matèries de quart curs
L’assignació horària setmanal de caràcter general de les matèries de quart curs de l’educació
secundaria obligatòria és la següent:
Matèries comunes
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Ciències socials: geografia i història
Matemàtiques
Educació física
Religió o cultura i valors ètics
Tutoria
Projecte de recerca
Servei comunitari*
Matèries optatives
TOTAL

4t
3
3
3
3
4
2
1
1
(1)
(1)
10
30

(1) Sense assignació horària.
*Els centres que implementin el servei comunitari poden optar per fer-lo a tercer curs o a quart.
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3.2 Matèries optatives de quart curs
L’assignació horària setmanal de les matèries optatives de quart curs de l’educació secundaria
obligatòria és la següent:
Matèries optatives
Biologia i geologia
Física i química
Llatí
Economia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Emprenedoria
Tecnologia
Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
Segona llengua estrangera
Educació visual i plàstica
Filosofia
Música
Arts escèniques i dansa
Cultura científica
Cultura clàssica
Física i química i ciències aplicades
Biologia i geologia i ciències aplicades
Economia i emprenedoria
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació

Hores

3

assignació
lectiva
mínima:
2

4
3

Cada centre educatiu ha de determinar l’oferta de matèries optatives de quart curs i els itineraris
que consideri més adequats per a l’orientació dels seus alumnes, atès que el títol de graduat en
ESO dels alumnes que finalitzin el quart curs el juny del 2017 s’obté en superar aquest curs en el
centre educatiu, i que aquesta titulació és única i no està condicionada per les opcions o itineraris
que hagi cursat l’alumne.
Cada alumne ha de cursar un mínim de 3 matèries optatives i un màxim de 5, amb el benentès
que l’assignació horària d’aquesta franja està limitada a un màxim de 10 hores.
Tenint en compte els requisits anteriors (nombre de matèries optatives i limitació de la franja
horària assignada a matèries optatives), el centre educatiu pot utilitzar el marge horari d’una hora
per ampliar la dedicació horària d'alguna matèria del currículum, amb la finalitat de millorar
l’assoliment de les competències bàsiques i promoure l'èxit escolar dels alumnes.
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