Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives, relatives als currículums del curs tercer de la matèria de Música i dels
cursos primer i tercer de la matèria de Tecnologia d’educació secundària obligatòria
per al curs 2007-08, a les Illes Balears.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 2 d’agost de 2007, per la qual
s’estableix el currículum dels cursos primer i tercer d’educació secundària obligatòria,
per al curs 2007-08, a les Illes Balears (BOIB núm. 123, del 14 ), determina que, en
no haver-se publicat en el temps previst el currículum corresponent a la nova
ordenació del sistema educatiu, seguirà sent d’aplicació el currículum dels cursos
primer i tercer d’ESO que figura al Decret 86/2002, de 14 de juny, pel qual s’estableix
el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
En la disposició addicional d’aquesta Ordre s’estableix que la distribució de l’horari
lectiu setmanal de les matèries dels cursos primer i tercer serà la que figura en la
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 15 de juny de 2007, per la qual
s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics
d’educació secundària, i dels centres privats i privats concertats per al curs 2007-08.
Aquesta nova distribució de l’horari lectiu setmanal no coincideix, pel que respecta a
les matèries de música i tecnologia, amb la que s’hi venia aplicant. Per tal de facilitar
la confecció de les programacions didàctiques d’aquestes matèries i tenint en compte
l’autonomia pedagògica dels centres dict les següents
INSTRUCCIONS
1. Àmbit d’aplicació
Aquestes instruccions són d’aplicació en tots els centres públics i privats de les Illes
Balears que imparteixen els ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
2. Música de tercer d’ESO
a) Els centres, d’acord amb la seva autonomia pedagògica, a través dels
departaments de música, i en disposar en aquest curs d’una hora lectiva setmanal
més, determinaran els continguts que s’han d’aprofundir d’entre els establerts
en el Decret 86/2002 per al tercer curs d’ESO i que millor ajudin a la consecució
dels objectius finals de l’etapa.
b) Les variacions respecte als anys anteriors s’han de reflectir en les programacions
didàctiques dels departaments de música.
3. Tecnologia de primer i tercer d’ESO
a) Els centres, d’acord amb la seva autonomia pedagògica i a través del
departament de tecnologia, aplicaran els diferents elements del currículum que
figuren en el Decret 86/2002 per al primer cicle, al primer curs, amb la pertinent
adequació a l’edat i els coneixements previs de l’alumnat.
b) Anàlogament, per fer front a la disminució d’una hora lectiva a tercer d’ESO,
determinaran els continguts a impartir d’entre els establerts en el mencionat
Decret per a tercer d’ESO, i que millor ajudin a la consecució dels objectius finals
de l’etapa.

