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DECRET 187/2015, de 25 d'agost,
d'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

PRINCIPALS NOVETATS
Projecte educatiu plurilingüe

- Projecte lingüístic obligatori que determini la
primera i segona llengua estrangera.
- El català és la llengua vehicular.
- Objectiu: competència comunicativa en català i
castellà, comprensió de missatges orals i escrits
en les llengües estrangeres. Es poden impartir
continguts
d'altres
matèries
en
llengua
estrangera.

Currículum

Estructurat a partir de les competències bàsiques,
objectius d’aprenentatge i referents de l’avaluació
final. Ordena els àmbits de coneixement
(agrupacions de matèries amb competències
bàsiques i continguts comuns) i s'orienta a
l’assoliment de les competències clau. Els centres educatius poden completar el currículum.

Matèries

Estableix el currículum obligatori i optatiu, i especifica l'oferta obligatòria d'aquest darrer.

Organització del quart curs

Regula les opcions acadèmica (Batxillerat) i aplicada ( FP) i l'oferta de matèries compactades per
a optar a l'avaluació final per les dues vies.

Treball de síntesi (1r. a 3r.), projecte de recerca (4t.) i servei comunitari (3r. o 4t)
Obligatoris, sense qualificació pròpia.

Criteris generals d’avaluació

L’avaluació de l'alumnat està diferenciada segons les matèries i referida a les competències
bàsiques.

Promoció i títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria

- No hi ha canvis substancials en els criteris de promoció i de repetició de curs.
- El títol de graduat en ESO requereix la superació de la prova externa final de quart, que es pot
fer per les dues opcions.
- Els alumnes que no obtinguin el graduat rebran un certificat d’escolarització.

Calendari d’aplicació

- Curs 2015-2016, als cursos primer i tercer.
- Curs 2016-2017, als cursos segon i quart.
- L’avaluació final de l’ESO de l’any 2017 no tindrà efectes acadèmics.

Els annexos estableixen:

- La distribució horària global per matèria i curs.
- L'assignació horària de les matèries compactades autoritzades a quart d'ESO.
- Les hores de presència mínima de les diferents matèries en els projectes de centre.

