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LA LLEI WERT : LEY ORGÁNICA PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD

EDUCATIVA (LOMCE) 

La LOMCE sorgeix 
com a part del 
programa electoral 
del govern, però 
incomplint la 
proposta clau 
d’aquest programa: 
el Batxillerat de tres 
cursos. En 
incomplir-se el 
programa, el 
resultat és una llei 
que es limita a 
modificar 
parcialment la LOE. 

Aquestes són les novetats més significatives: 
ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI.
L’ESO es divideix en dos cicles:
* Primer cicle de tres cursos.

• Segon cicle o 4rt curs de caràcter propedèutic al Batxillerat o a l'FP.

CURRÍCULUM ESO.
* S’organitza en matèries. Avaluació per cursos. Es pot passar de curs amb un 
màxim de dues matèries suspeses i, excepcionalment amb tres, sempre que no 
siguin, alhora, les Matemàtiques i la Llengua (castellana o catalana), sempre amb 
l’informe positiu de l’equip docent (que pot decidir la repetició).
* Es creen els “programes de millora” adreçats a l’alumnat amb dificultats, a partir 
de segon curs d’ESO (similars a les actuals diversificacions curriculars).  

• La llei estableix una classificació inèdita de les matèries (tant en primària com en ESO, 
Batxillerat i FP): troncals, específiques i d’especialitat, en funció de les competències de què 
disposa cada Administració sobre el currículum. Des de l’organització dels centres, la gran 
majoria de troncals seran les d’oferta obligatòria , les específiques (tret d’Educació Física i 
Religió/Valors ètics) no són d’oferta obligatòria, i d’especialitat és la Llengua cooficial que, a 
efectes curriculars, és d’oferta obligatòria.

SECUNDARIA.INFOSECUNDARIA.INFO
Full informatiu ASPEPC·SPSFull informatiu ASPEPC·SPS

núm. núm. 9999, gener de 2013, gener de 2013



Organització dels cursos 1r i 2n: 

Matèries troncals, d’especialitat i 
específiques d’oferta obligatòria.

Matèries 
específiques 
d’oferta no 

obligatòria. 
a) Biologia i Geologia al primer curs
b) Física i Química al segon curs
c) Geografia i Història
d) Llengua Castellana i Literatura 
e) Llengua Catalana i Literatura
f) Matemàtiques
g) Primera Llengua Estrangera
h) Educació Física
i) Religió /Valors ètics

Entre una i tres

Organització del 3r curs:

Matèries troncals, d’especialitat i 
específiques d’oferta obligatòria.

Matèries 
específiques 
d’oferta no 
obligatòria.

a) Biologia i Geologia 
b) Física i Química 
c) Geografia i Història
d) Llengua Castellana i Literatura
e) Llengua Catalana i Literatura
f) Matemàtiques (amb 2 opcions)
g) Primera Llengua Estrangera
h) Educació Física
i) Religió /Valors ètics

Entre una i tres

 Organització del 4r curs:
Dues vies: 
a) “opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato”

Matèries troncals comunes, 
d’especialitat i específiques d’oferta 

obligatòria.

Matèries troncals a 
escollir (no són 

d’oferta 
obligatòria).

a) Geografia i Història
b) Llengua Castellana i Literatura
c) Llengua Catalana i Literatura
d)Matemàtiques  Orientades  als  Ensenyaments 
Acadèmics
e) Primera Llengua Estrangera
f) Educació Física
g) Religió /Valors ètics

(L’Administració o els centres poden establir una 
matèria d’especialitat)

Triar-ne  dues entre:

a) Biologia i Geologia
b) Economia
c) Física i Química
d) Llatí



b) “opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional
Matèries troncals comunes, 

d’especialitat i específiques d’oferta 
obligatòria

Matèries troncals a 
escollir (no són d’oferta 

obligatòria)
a) Geografia i Història
b) Llengua Castellana i Literatura
c) Llengua Catalana i Literatura
d)Matemàtiques  Orientades  als  Ensenyaments 
Aplicats
e) Primera Llengua Estrangera
f) Educació Física
g) Religió /Valors ètics
(L’Administració  o  els  centres  poden  establir  una 
matèria d’especialitat)

Triar-ne dues entre:

a) Ciències Aplicades a  l'Activitat 
Professional
b) Iniciació a l’Activitat 
Emprenedora i Empresarial
c) Tecnologia

Matèries específiques d’oferta no obligatòria  (se n'han de triar entre 
1 i 3) 
1r cicle 4rt. curs

a) Cultura Clàssica
b) Educació Plàstica i Visual
c) Iniciació a l’Activitat 
Emprenedora i Empresarial
d) Música
e) Segona Llengua Estrangera
f) Tecnologia

a) Arts Escèniques i Dansa
b) Cultura Científica
c) Cultura Clàssica
d) Educació Plàstica i Visual
e) Filosofia
f) Música

  g) Segona Llengua Estrangera
  h) Tecnologies de la Informació i  Comunicació I
   i) Una matèria d'ampliació dels continguts    
d'alguna de les matèries del bloc d'assignatures  
troncals. 
   j) Una matèria del bloc d'assignatures troncals no 
cursada per l'alumne 

CURRÍCULUM BATXILLERAT : 4 modalitats.
a) Ciències  b) Humanitats   c) Ciències Socials   d) Arts
Avaluació: per cursos, només es pot passar de curs amb un màxim de dues matèries 
suspeses. 
CURRÍCULUM DEL PRIMER CURS.

Matèries 
comunes

          Matèries específiques  de modalitat (les 
matèries a triar no són d’oferta obligatòria)

Troncals:
a) Filosofia
b)Llengua 
Castellana i 
Literatura I
d) Primera Llengua 
Estrangera I
e) Educació Física
D’especialitat: 
 Llengua Catalana i 
Literatura I 

Ciències Humanitats Ciències 
Socials  

Arts

 
Matemàtiques 
I
Dues a triar 
entre:
a)Biologia i 
Geologia
b)Dibuix 
Tècnic I
c)Física i 
Química

 Llatí I
Dues a triar 
entre:
a) Economia
b) Grec I
c) Història del 
Món 
Contemporani
d) Literatura 
Universal

Matemàtiques 
Aplicades a les 
Ciències Socials I
Dues a triar 
entre:
a) Economia
b) Grec I
c)Història del 
Món 
Contemporani
d)Literatura 
Universal

Fonaments de l‘Art 
I
Dues a triar entre:
a) Cultura 
Audiovisual I
b) Història del Món 
Contemporani
c) Literatura 
Universal



ALTRES MATÈRIES ESPECíFIQUES (s’han de triar entre 2 o 3):  a) Anàlisi Musical I, b) 
Anatomia Aplicada, c) Cultura Científica, d) Dibuix Artístic I, e) Dibuix Tècnic I, f) Llenguatge i  
Pràctica  Musical,  g)  Religió,  h)  Segona Llengua Estrangera  I,  i)  Tecnologia  Industrial  I,  j) 
Tecnologies de la Informació i  la Comunicació I,  k) Volum, l) Una matèria d’ampliació dels  
continguts d’alguna de les matèries troncals,  m) Una matèria del bloc d’assignatures troncals 
no cursada per l’alumne.

CURRÍCULUM DEL SEGON CURS.
Matèries 
comunes

Matèries  específiques de modalitat (les matèries a 
triar no són d’oferta obligatòria)

Troncals:
a) Història 
d'Espanya
b) Llengua 
Castellana i 
Literatura II
d) Primera Llengua 
Estrangera II
D’especialitat: 
e) Llengua Catalana 
i Literatura II 

Ciències Humanitats Ciències 
Socials  

Arts

Matemàtiques 
II
Dues a triar 
entre:
a) Biologia
b) Dibuix 
Tècnic II
c) Física
d) Geologia
c) Química

Llatí II
Dues a triar 
entre:
a) Economia 
d'Empresa
b) Geografia
c) Grec II
d) Història de 
l’Art

Matemàtiques 
Aplicades a les 
Ciències Socials 
II
Dues a triar 
entre:
a) Economia de
 l’Empresa

b) Geografia
c) Grec II
d) Història de 
l’Art

Fonaments de 
l‘Art II
Dues a triar 
entre:
a) Cultura 
Audiovisual II
b) Arts 
escèniques
c) Disseny

ALTRES MATÈRIES ESPECÍFIQUES (se n'han de triar entre 2 o 3): a) Anàlisi Musical II, b) 
Ciències de la Terra  i del Medi Ambient, c) Dibuix Artístic II d) Dibuix Tècnic II, e) Fonaments 
d’Administració i Gestió, f) Història de la Filosofia, g) Història de la Música i de la Dansa, h)  
Imatge i So, i) Psicologia, j) Religió, k) Segona Llengua Estrangera II, l) Tècniques d’Expressió  
Gràfico-plàstica, m) Tecnologia Industrial II, n) Tecnologies de la Informació i la Comunicació II,  
o) Una matèria d’ampliació dels continguts d’alguna de les matèries troncals, p) Una matèria 
troncal no cursada per l’alumne.  També es pot cursar:  Educació Física, una matèria específica 
no cursada , una de definida per l’Administració o una definida pel centre.

AVALUACIONS DE FINALS D’ETAPA.
Al final de l’ESO i al final del Batxillerat, hi haurà proves externes que determinen, 
juntament  amb les  qualificacions de l’etapa,  el  pas  al  Batxillerat  o  a  l'FP (en el 
primer cas) o l’assoliment del títol de Batxiller. Per tant, desapareix la Selectivitat. Al 
final  de  la  primària  també  hi  ha  una  prova  d’avaluació  que  tindrà  caràcter 
orientador, però no influeix en el pas a secundària. 

FP BÀSICA.
* Els actuals PQPI se substitueixen per l'FP Bàsica, amb dos blocs (Comunicació i Ciències Socials i  
Ciències Aplicades) i dos cursos de durada. S’accedeix a partir dels 15 anys (sempre que s’hagi cursat  
com a mínim el 2n d’ESO), o al final del 3r curs d’ESO si es considera que l’alumne no està en  
condicions per cursar el 4rt. Amb l'FP Bàsica es podrà passar als cicles de grau mitjà. 


