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Editorial

Nou curs, nou currículum
Amb la LOE i els nous decrets apareixen dos grans 
novetats a l'ESO:

- Les Competències Bàsiques

- El Tractament de la Diversitat.

Les Competències Bàsiques:
Les competències són les següents:

➔ Comunicativa lingüística i audiovisual.

➔ Artística i cultural.

➔ Tractament de la informació i competència 
digital.

➔ Matemàtica.

➔ Aprendre a aprendre.

➔ Autonomia i iniciativa personal.

➔ Coneixement i interacció amb el món físic.

➔ Coneixement i interacció amb el món social i 
ciutadania.

Les  vuit  competències  bàsiques  pretenen  que  els 
alumnes  desenvolupin  la  capacitat  d'utilitzar  de 
manera  transversal,  és  a  dir,  combinant  diverses 
matèries, els coneixements i les habilitats.

Tractament de la diversitat:
La intenció de que tots els alumnes arribin a assolir 
aquestes competències bàsiques fa que es busquin 
nous  camins  que  afavoreixin  aquest  principi,  així 
doncs  els  instituts  buscaren quin  és  el  mitjà  més 
favorable  per  aconseguir  aquest  objectiu  i  podran 
proposar:

➔ Desdoblaments de grups.

➔ Atenció  en  petits  grups  o  de  manera 
individualitzada.

➔ Intervenció de més d'un professor alhora.

➔ Adaptacions curriculars.

➔ Integració de matèries per àmbits.

➔ Programes  flexibles  de  diversificació 
curricular.

➔ Programes personalitzats.

➔ Itineraris d'ampliació i reforç.

➔ Hores  de  professorat  per  atendre  la 
complexitat de l'alumnat.

➔ Aules  d'acollida  i  alumnat  nouvingut  amb 
currículum adaptat.

➔ Adaptacions  curriculars  individualitzades 
(ACI)

➔ Modificacions del currículum.

➔ Alumnat amb malalties prolongades.

➔ Aules obertes (AO)

➔ Unitats de suport d'escolarització compartida 
(UEC)

➔ Unitats  de  suport  a  l'educació  especial 
(USEE)

➔ Programes  de  qualificació  professional 
inicial.

Val  a  dir  que  hi  ha  també  algunes  novetats 
normatives més, com ara:

➔ La desaparició  dels  cicles  i  els  crèdits  i  la 
substitució per cursos i matèries.

➔ L'ensenyament de la religió, amb una opció 
no confessional.

➔ Una  nova  matèria:  Educació  per  la 
Ciutadania.

➔ Possibilitat  d'educació  plurilingüe  i  pla  de 
llengües estrangeres.

➔ Projecte de recerca a 4t d'ESO.

➔ Es retoquen els critris d'avaluació (contínua i 
diferenciada per matèries)

➔ Nous  criteris  de  promoció  (repetició  amb 
més  de  tres  matèries  negatives,  amb 
excepcions, fins a dues vegades, en l'etapa)


