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Modificacions del curriculum de l'ESO
DECRET 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel
qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
Matèries optatives
- Cada centre podrà organitzar matèries optatives en els tres primers cursos, per tal de reforçar o
ampliar les matèries del currículum, o per ampliar la dedicació horària d’alguna matèria del
currículum.
- Als centres d’una línia es cursarà un mínim de quatre de les matèries optatives específiques.
En els centres de dues o més línies es cursarà un mínim de sis matèries.
- Amb caràcter general, es limitarà l’elecció de l’alumnat per alguna matèria optativa quan no hi hagi
un mínim de deu alumnes per cursar-la.”
- Dintre de l’oferta de matèries optatives, els centres hauran d’oferir una segona llengua
estrangera i la cultura clàssica. Aquestes matèries quedaran excloses de la limitació d’un
mínim de deu alumnes per cursar-les.
- Les matèries optatives de segona llengua estrangera i llatí de quart quedaran excloses de la
limitació d’un mínim de deu alumnes per cursar-les.
-A tercer curs, dintre de l’oferta de matèries optatives, els centres hauran d’oferir la matèria
d’emprenedoria, d’acord amb el currículum establert a l’annex del Decret.

Hores de matemàtiques
Es modifica l’assignació horària global de les matèries dels tres primers cursos. (una hora més de
matemàtiques a segon d'ESO):
Matemàtiques: 350 hores
Matèries optatives: 210 hores
Matemàtiques

3

4

3

Matèries optatives

2

2

2

Es modifica l’assignació horària de les matèries del quart curs. (una hora més de matemàtiques):
Matemàtiques: 140 hores
Matemàtiques

4

El projecte de recerca, en cas que s’organitzi de manera extensiva, s’ha de dur a terme dins l’horari
de les matèries.

