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Idees clau



Idees clau del nou Decret

✓ Un pas més en la construcció d’un currículum 
competencial.  

✓ Una oportunitat per a la reflexió pedagògica dels 
equips docents. 

✓ Per afavorir que els nostres alumnes puguin donar 
respostes innovadores en una societat canviant i 
en evolució constant. 

✓ Que consolida un sistema educatiu inclusiu. 



L’alumne és el protagonista

Abans de començar escoltem atentament què 

diuen els nostres alumnes

http://youtube.com/v/XEVo5CM11yg


Un currículum 
competencial per a 
l’educació primària



Comprèn, per a aquesta etapa educativa:
● Els objectius i les competències bàsiques
● Els continguts
● Els mètodes pedagògics
● Els criteris  d’avaluació

Guia: 
● Les activitats educatives escolars
● En concreta les intencions
● Proporciona guies d’acció adequades als mestres que tenen la 

responsabilitat última a l’hora de concretar-ne l’aplicació (d’acord amb 
l’autonomia pedagògica de cada centre i el seu projecte educatiu)

Orienta:
● A la consecució dels objectius, orientats cap a l’adquisició de les 

competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament 
personal de tots els alumnes i a la pràctica de la ciutadania activa

Aquest currículum:
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 



Calendari d’elaboració 
i implementació



2014
12 de juny Informació a la Junta Central de Directors

Informació al Consell Escolar de Catalunya

Orientacions als “Documents per a 
l’organització i gestió de centres”

Carta d’inici de curs 2014-2015 als centres

Orientacions sobre l’àrea d’educació en valors als 
centres

Orientacions sobre l’avaluació als centres

23 de juny

28 de juliol

1 de setembre

12 de setembre

25 de novembre



2015
Aprovació al Consell Tècnic del Govern

Presentació a la Comissió d’Ordenació del Consell 
Escolar de Catalunya 

Presentació a la Comissió Assessora de la Inspecció 

Presentació a tots els centres educatius de Catalunya, 
a 4.000 mestres i professionals de l’educació

Dictamen favorable del Plenari del Consell Escolar de 
Catalunya

Exposició a consulta pública

Aprovació pel Consell Executiu del Govern

13 de gener

      
4 de març

febrer i març

23 de gener

19 de gener

15 de gener

23 de juny



2016
15 de febrer Inici de la formació sobre el Decret

23 de febrer Informació pública del projecte de l’ordre d’avaluació

2015

Publicació de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per 
la qual es determinen el procediment i els documents i 
requisits formals del procés d’avaluació en l’educació 
primària

23 de juny

14 d’octubre Dictamen favorable del Plenari del Consell Escolar 
de Catalunya, del Projecte d’ordre d’avaluació

26 de juny Publicació del Decret 119/2015, de 23 de juny, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària



Un Decret que es 
fonamenta en...



Línies definides per la Unió 
Europea en l’àmbit de l’educació 

Cal fomentar les competències 
d’aprenentatge al llarg de la vida



Estatut d’autonomia de Catalunya 
 i 

Llei d’educació de Catalunya

Que donen competències per 
desenvolupar el currículum



Línies de treball del Departament 
d’Ensenyament

En suport a l’aprenentatge 
competencial



Els avenços en neuroeducació i 
neurociència

Que posen l’èmfasi en la importància 
dels entorns d’aprenentatge i situen 
l’alumne en el centre de tot el procés 



Un Decret de 
compromís col·lectiu



Per a tots els nens i les nenes en 
el marc d’un sistema inclusiu



+
El millor de la 

tradició 
pedagògica

Innovació i 
recerca 

educatives
 

Projectes i pràctiques 
educatives de 

referència dels centres 
educatius

Que estableix un diàleg entre la teoria i la pràctica



Exemples enunciats Pla TAC

EDUCACIÓ  
INFANTILEDUCACIÓ  

PRIMÀRIAESO

Que enllaça amb les altres etapes educatives per donar 
coherència al procés educatiu, facilitar-ne la continuïtat i 
assegurar als alumnes una transició adequada 



Avançant en el treball per competències des 
d’una metodologia i una avaluació competencials



Un Decret que té com 
a finalitats...



1

Afavorir que tots els alumnes 
aprenguin més i millor



2
Potenciar el treball per 
competències per desenvolupar 
les capacitats personals i les 
habilitats socials



3
Consolidar un sistema educatiu 
inclusiu



4
Desenvolupar l’acció tutorial per 
contribuir al creixement personal 
dels alumnes.



Un Decret que 
manté...



La majoria de continguts de cada àrea

Continguts

Continguts llengua catalana i literatura 

cicle inicial (1r i 2n)  

Comunicació oral  

● Interaccions amb el grup o mestre 

en qualsevol situació comunicativa 

de l’aula.  
● Normes bàsiques que regeixen la 

interacció oral: torn de paraula, to 

de veu, respecte per les opinions 

dels altres...  

●  Reproducció de textos orals 

memoritzats (cançons, poemes, 

dramatitzacions…).  

●  Producció de textos propis 

(exposicions, explicacions…) amb 

diferents suports, si escau, com les 

eines TAC. 
● Entonació, pronúncia, to de veu i 

gest adequats a la situació 

comunicativa.  
● …Es presenten d’una manera 

més sintètica i clara



Cicle inicial

Cicle superior

Cicle mitjà

Organització 
en cicles

Els sis cursos de l’educació primària organitzats en cicles de 
dos anys:



Com a mínim un projecte interdisciplinari cada curs

El projecte 
interdisciplinari

Projecte interdisciplinari 

Per què no veiem la lluna sempre 

igual?



Les 8 competències bàsiques que s’han d’assolir en finalitzar 
l’etapa obligatòria

Les 8 
competències 
bàsiques

1
2

4
5
6
7
8

3



Les àrees de coneixement amb continguts i criteris 
d’avaluació per cicles

Àrea de matemàtiques 
● Cicle inicial 

○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle mitjà 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle superior 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació

Àrea de matemàtiques 
● Cicle inicial 

○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle mitjà 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle superior 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació

Àrea de coneixement del medi natural 
● Cicle inicial 

○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació ● Cicle mitjà 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació ● Cicle superior 
○ Continguts 

Àrea de coneixement del medi 
social 
● Cicle inicial 

○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle mitjà 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle superior 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació

Àrea d’educació en valors 

socials i cívics 
● Cicle inicial 

○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle mitjà 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació 

● Cicle superior 
○ Continguts 
○ Criteris d’avaluació

Àrees de
coneixement



L’autonomia pedagògica i 
organitzativa afavoreix la 
coordinació dels equips 
docents i el treball en equip

Autonomia pedagògica i organitzativa



El domini de les dues llengües oficials i el 
coneixement, com a mínim, d’una llengua estrangera 
per adquirir una sòlida competència comunicativa 



L’àrea d’educació artística en tots els cursos per 
afavorir les competències relacionades amb 
l’expressió, el sentit artístic, la creativitat …



Un Decret que aporta 
de nou…



El currículum s’organitza en àmbits

Les àrees de coneixement s’agrupen en àmbits segons la seva 
afinitat i el seu caràcter complementari. A cada àmbit es defineixen 
les competències que l’alumne ha d’assolir en acabar l’etapa.

Àmbit de medi

Àrea de coneixement de 
medi natural 

Àrea de coneixement 
de medi social

Dimensions 
➡ Món actual 
➡ Salut i equilibri personal 
➡ Tecnologia i vida quotidiana 
➡ Ciutadania 

✦Competències bàsiques 
pròpies de l’àmbit 
Orientacions metodològiques 
Orientacions per a l’avaluació

Continguts comuns 
Continguts de l’àrea 
Criteris d’avaluació

(Exemple de l’àmbit de medi)



Àmbit

lingüístic

Àmbit 

matemàtic
Àmbit de

coneixement
del medi

Àmbit 

artístic
Àmbit 

d’educació 
física

Àmbit 

d’educació 
en valors

● Àrea de llengua catalana 
i literatura

● Àrea de llengua 
castellana i literatura

● Àrea de l’aranès (a
          l’Aran)
● Àrea de primera llengua 

estrangera
● Àrea de segona llengua 

estrangera

● Àrea de 
matemàtiques

● Àrea de 
coneixement del 
medi natural

● Àrea de 
coneixement del 
medi social i 
cultural

● Àrea d’educació artística: 
visual i plàstica, música i 
dansa

● Àrea d’educació 
física

● Àrea 
d’educació en 
valors socials i 
cívics  

Els àmbits i les àrees que el formen



Nova àrea d’educació 
en valors



Cada 
àmbit té 

E 

T 

A 

P 

A

DIMENSIONS

Agrupació de les competències pròpies de cada àmbit segons la seva afinitat i 
el seu caràcter complementari. S’identifiquen els continguts clau

Objectius que s’han d’assolir al final de l’etapa de l’educació primària

COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

Criteris per dissenyar activitats d’aprenentatge de caire competencial

ORIENTACIONS PER A L‘AVALUACIÓ

Indicacions per a l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
Fan referència al caràcter formatiu de l’avaluació

Quins elements conformen els àmbits



CONTINGUTS

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Enunciats que expressen el tipus i el grau d’aprenentatge que han d’assolir 
els alumnes

C 

I 

C 

L 

E

Objectes d’aprenentatge que, degudament combinats i contextualitzats, 
contribueixen a l’assoliment de les competènciesCada 

àrea té

Quins elements conformen els àmbits



Organització dels elements del currículum



Estructura del Decret



Preàmbul

disposicions de caràcter general

currículum

gestió pedagògica

avaluació i promoció

Capítol I

Capítol II

Capítol III

Capítol IV

Estructura del Decret



Annexos

competències bàsiques

àmbits i àrees

àmbit digital

horaris mínims i globals

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 4



Annex 3 - Competència digital  

● Les competències digitals han de ser presents, per tractar problemes i 
situacions, en totes les àrees i són responsabilitat de tots els mestres

● Són competències metodològiques que fan referència a desenvolupar 
mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de les tecnologies digitals

● S’agrupen en 4 dimensions:

Instruments i 
aplicacions

Tractament de la 
informació i 
organització dels 
entorns de treball i 
aprenentatge

Comunicació 
interpersonal i 
col·laboració

Hàbits, civisme i 
identital digital



Àmbit lingüístic

Àmbit matemàtic

Àmbit del medi

Àmbit artístic

Àmbit d’educació 
física
Àmbit d’educació 
en valors

Àrea de llengua i literatura catalana
Àrea de llengua i literatura castellana
Àrea de l’aranès (a l’Aran)
Àrea de primera llengua estrangera
Àrea de matemàtiques

Àrea de coneixement del medi natural
Àrea de coneixement del medi social i cultural

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, 
música i dansa

Àrea d’educació física 

Àrea de valors socials i cívics o religió

1050 hores *
 
0420 hores

630 hores *

 840 hores

525 hores

385 hores 

315 hores

Lliure disposició 
Total horari lectiu de les àrees
Esbarjo

0560 hores
4725 hores
0525 hores

TOTAL HORARI LECTIU D’ETAPA                                                5250 hores

* En el cas d’àmbits amb més d’una àrea de coneixement,  la distribució de les hores curriculars assignades ha de garantir el tractament 
dels continguts curriculars de manera proporcionada i l’assoliment de les competències bàsiques associades a cadascuna de les àrees. 

Annex 4 - Horaris mínims i globals 



Pràctica



El currículum a l’escola i a l’aula
Un currículum que afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques



Orientacions, 
recursos, formació…



webs xtec amb documents, orientacions i recursos

currículum i orientacions diversitat

Ara...MAT   Ara... ESCRIC Ara... ART

innovació i formació

http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat
http://www.xtec.cat/web/innovacio/innovacio


Per desenvolupar el currículum el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres 
els documents de desplegament de les competències bàsiques dels diferents àmbits:

Documents de desplegament de les competències bàsiques

Publicats
Competències bàsiques pròpies

Competències bàsiques transversals

En procés d’elaboració

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-lleng-estr/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-linguistic-cat-cast/
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-matematic/
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Per acabar…



Un alumne que...

Ha començat  1r 
d’educació primària 
l’any 2015

Finalitzarà l’educació 
primària l’any 2021

Finalitzarà l’educació 
secundària obligatòria  
l’any 2025

Un currículum pensat des d’una 
mirada de present i futur



L’alumne, quan acabi l’educació primària, haurà fet el camí per tenir els 
coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per:

● Utilitzar els seus sabers i coneixements per entendre i interpretar el món 
que l’envolta.

● Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració.
● Interpretar la informació i analitzar-la críticament.
● Comprendre les relacions que s’estableixen entre la societat i el seu 

entorn.
● Expressar les seves idees d’una manera informada.
● Saber fer un bon ús dels entorns digitals.
● Treballar en equip i consensuar el punts de vista.
● Donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i 

promoguin una vida més saludable i de més qualitat. 
● Saber expressar experiències i emocions a través de l’art.

I Continuar el seu aprenentatge en l’educació secundària  
i al llarg de la seva vida...



“La societat catalana aspira a 
proporcionar la millor educació a les 
noves generacions i, més enllà, a 
continuar donant oportunitats 
educatives a tothom durant tota la 
seva vida”

Preàmbul de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

dgeip.ensenyament@gencat.cat


