Documents per a l'organització i la gestió dels centres
Concreció i desenvolupament del currículum de l'educació infantil i
primària
1. Orientacions per a l'organització del currículum
El currículum s'organitza en àmbits que agrupen les àrees de coneixement que
s'han d'impartir en cada nivell de l'etapa, deixant a opció de les famílies l'àrea
de valors socials i cívics o l'àrea de religió, que també s’han d’avaluar com les
altres àrees.

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació
educativa a l'ESO
1.1.1 Organització de primer a tercer d'ESO. Assignació horària de les
matèries
L'assignació horària setmanal de caràcter general de les matèries de primer a
tercer curs de l'educació secundaria obligatòria és la següent:

(1) Sense assignació horària
* 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 educatiu.
Sobre les matèries optatives. Vegeu més especificacions a l'apartat Matèries
optatives de primer, segon i tercer d'ESO.

Per a altres organitzacions, consulteu l'apartat Gestió del projecte educatiu del
centre.
Desdoblaments (només per als centres públics)
Els desdoblaments dels grups són d'una sessió setmanal de classe en les
matèries següents:
Tecnologia
Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Física i Química
Llengua Estrangera
Matemàtiques (només a tercer d'ESO)
Aquestes opcions metodològiques no exclouen altres organitzacions possibles
que el centre pugui dissenyar.
Per a més informació, consulteu el document “Organització del temps escolar”.
1.1.2 Organització de quart curs d'ESO. Assignació horària de les
matèries
Durant el curs 2017-2018, l’assignació horària setmanal de caràcter general de
les matèries de quart curs de l'educació secundària obligatòria és la següent:

Punt 1.2.4
D'acord amb la normativa vigent, l'ensenyament de la religió té caràcter optatiu
per als alumnes i és d'oferta obligatòria per als centres. Per a més informació,
vegeu els documents per a l'organització i la gestió dels centres “Ensenyament
de la religió”.

L'ensenyament de la religió ha de respectar els principis, els valors, les
llibertats, els drets i els deures constitucionals i estatutaris, i ha de contribuir a
l'assoliment de les competències pròpies de l'etapa.
La matèria de Religió s'avalua amb els mateixos criteris i efectes que les altres
matèries.

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
1.2.3 Matèries específiques

