Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a
les Illes Balears per al curs 2008-09
El referent normatiu d’aquestes Instruccions és el Reial decret 1631/2006, de
29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents
a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 2 de gener de 2007).
El Decret que regula el currículum de l’educació secundària obligatòria a les
Illes Balears, d’acord amb els procediments que preveu l’ordenament jurídic, es
troba encara en fase d’elaboració. Això no obstant, els centres necessiten
instruccions precises per procedir a l’organització del proper curs en aspectes
tan importants com la confecció d’horaris, la distribució de les matèries en els
diferents cursos i les matèries optatives.
Per tot això i en virtut del Decret 1876/1997, de 12 de desembre, pel qual es
traspassen les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict les següents
INSTRUCCIONS
1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 L’objecte d’aquestes instruccions és desenvolupar la implantació de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears d’acord amb l’establert a la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i el Reial Decret 1631/2006,
de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims
corresponents a l’educació secundària obligatòria.
1.2 Aquestes instruccions són d’aplicació durant el curs 2008-09 en tots els
centres docents públics i privats situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears
que imparteixen els ensenyaments corresponents a l’educació secundària
obligatòria.
2. Implantació
Els ensenyaments d’educació secundària obligatòria establerts per la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, s’implantaran l’any acadèmic
2008-09 en els quatre cursos.
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3. Accés
3.1 L’alumnat s’incorporarà a aquesta etapa l’any natural en què compleixi 12
anys, tret que hagi romàs un any més en l’educació primària.
3.2 L’alumnat amb necessitats educatives especials, d’acord amb l’article 13.4
del Reial Decret 1513/2006, es podrà incorporar amb dos anys de retard a
l’etapa.
3.3 La incorporació de l’alumnat menor de 16 anys amb integració tardana al
sistema educatiu espanyol es realitzarà atenent les seves circumstàncies,
coneixements, edat i historial acadèmic. Quan presentin greus carències
lingüístiques en alguna de les llengües oficials rebran una atenció específica
que serà, en qualsevol cas, simultània a la seva escolarització en els grups
ordinaris. Quan presentin un desfasament curricular de dos o més anys podran
ser escolaritzats en un o dos cursos inferiors al que els correspongui per edat,
sempre que aquesta escolarització els permeti completar l’educació secundària
obligatòria en els límits d’edat establerts amb caràcter general.
3.4 L’alumnat major de 16 anys amb integració tardana al sistema educatiu
espanyol que presenti greus problemes d’adaptació a l’educació secundària
obligatòria es podrà incorporar als programes de qualificació professional
inicial, previ informe positiu del Departament d’Inspecció Educativa.
3.5 L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals es podrà incorporar a una
edat inferior a la prevista amb caràcter general, sempre que ho determini
l’equip docent del centre de procedència amb l’informe positiu del
departament d’Inspecció Educativa.
4. Permanència
4.1 D’acord amb l’article 4.2 de la Llei orgànica 2/2006, l’educació secundària
obligatòria es desenvolupa de manera regular entre els dotze i els setze anys
d’edat. No obstant, l’alumnat té dret a romandre escolaritzat en aquesta etapa
en règim ordinari fins als divuit anys d’edat, complerts l’any en el qual finalitzi
el curs.
4.2 També d’acord amb l’article 28.6 de la Llei orgànica 2/2006, l’alumnat
podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim dins
de l’etapa. Quan aquesta segona repetició s’hagi de produir en el quart curs, es
perllongarà un any més el límit d’edat previst a l’apartat anterior.
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Excepcionalment, es podrà repetir una segona vegada a quart curs si no s’ha
repetit en els cursos anteriors de l’etapa.
4.3 L’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials en
aquesta etapa en centres ordinaris podrà prorrogar-se un any més, sempre que
això afavoreixi l'obtenció del títol i sens menyscapte d’allò disposat en l'article
28.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. En casos
excepcionals, amb el consentiment dels pares i l’autorització expressa de la
conselleria d’Educació i Cultura, aquesta mesura es podrà ampliar a l’alumnat
amb necessitat específica de suport educatiu, sempre que això afavoreixi
l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
4.4 L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals podrà reduir la durada
d’aquesta etapa sempre que sigui el més adequat per al desenvolupament del
seu equilibri personal i la seva socialització, en els termes establerts per la
conselleria d’Educació i Cultura.
5. Admissió
El procés d’admissió d’alumnes s’ajustarà, en els centres sostinguts amb fons
públics, a la normativa establerta per la Conselleria d’Educació i Cultura.
6. Nombre màxim d’alumnes per grup
6.1 El nombre màxim d’alumnes per grup en cada un dels cursos de l’educació
secundària obligatòria serà de 30, excepte en els supòsits contemplats a la
normativa vigent.
6.2 En cada grup d’alumnes hi podrà haver un màxim de dos alumnes amb
necessitats educatives especials. En aquest cas el número màxim d’alumnes per
grup serà de 28 si n’hi ha un i 25 si n’hi ha dos.
7. Jornada escolar
7.1 La jornada escolar és l’espai de temps dedicat al desenvolupament del
procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i als programes d’activitats
complementàries i extraescolars. Comprèn les activitats de naturalesa
curricular, el temps d’esplai, les activitats complementàries, el
desenvolupament dels plans d’acció tutorial i les activitats extraescolars.
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7.2 L’horari general del centre elaborat per l’equip directiu una vegada oït el
claustre i que ha de ser aprovat pel consell escolar, ha d’incloure almenys els
aspectes següents:
a) Les hores i condicions en què el centre ha de romandre obert de dilluns a
divendres a disposició de la comunitat educativa.
b) La distribució horària de les activitats lectives, que es podran distribuir en
jornada continuada o partida.
c) La distribució horària de les activitats no lectives, que s’efectuarà de manera
que no interrompi l’horari lectiu de l’alumnat.
8. Distribució de l’horari lectiu setmanal
8.1 L’horari lectiu setmanal per a cada un dels cursos serà de trenta-dos
períodes lectius distribuïts de dilluns a divendres, que es podran desenvolupar
en jornada continuada o partida. La distribució de l’horari lectiu setmanal per
a cada curs és la que figura a l’annex 1 d’aquestes instruccions.
8.2 En els quatre cursos de la matèria de primera llengua estrangera i en una de
les hores setmanals es podran assignar dos professors a cada grup per tal
d’atendre l’alumnat en els termes que determini el departament didàctic.
Igualment es procedirà en els tres primers cursos de la matèria de ciències de la
naturalesa, en els cursos segon i tercer de la matèria de tecnologies i en les
matèries de quart de biologia i geologia, de física i química i de tecnologia.
L’assignació d’aquest segon professor o professora només es farà a aquells
grups en els quals el nombre d’alumnes sigui superior a vint.
8.3 Les dues matèries en les quals s’organitzen els ensenyaments de la matèria
de ciències de la naturalesa de tercer es podran impartir quadrimestralment.
9. Professorat
Per a impartir els ensenyaments d’educació secundària obligatòria el
professorat haurà de reunir els requisits establerts a l’article 94 de la LOE.
També podran impartir docència en els dos primers cursos de l’etapa els
mestres adscrits als cursos primer i segon d’acord amb la disposició transitòria
primera de la LOE.
10. Assignació de matèries
10.1 L’assignació de matèries a les especialitats docents dels cossos de
catedràtics i professors d’ensenyament secundari és l’establerta al Reial
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Decret…. Pel qual
s’estableixen les especialitats dels cossos docents
d’ensenyament secundari.
10.2 Fins que no s’actualitzin les exigències de titulació i especialització per
exercir la docència als centres privats establertes a les Ordres de 24 de juliol de
1995 i de 23 de febrer de 1998 per les quals es regulen les titulacions mínimes
que han de tenir els professors dels centres privats d’educació secundària
obligatòria, serà d’aplicació allò previst a les esmentades Ordres i a l’Ordre de
19 de febrer de 2008 que completa les anteriors.
10.3 La programació i organització de la matèria de ciències de la naturalesa
en els dos primers cursos correspon als departaments didàctics de biologia i
geologia i física i química, els quals hauran d’establir la col·laboració
necessària per a impartir-la.
En el tercer curs els ensenyaments de ciències de la naturalesa s’organitzaran en
dues matèries: biologia i geologia i física i química que hauran de mantenir el
caràcter unitari a efectes de promoció; les programacions d’aquestes matèries
seran responsabilitat dels respectius departaments didàctics, els quals hauran
d’establir de manera consensuada la qualificació final, única, de la matèria de
ciències de la naturalesa.
10.4 D’acord amb el Reial Decret ….. la matèria de cultura clàssica ha de ser
impartida, indistintament, pel professorat de les especialitats docents de llatí o
grec que integren el departament didàctic de llengües i cultura clàssiques i la
matèria de llatí, preferentment, pel professorat de l’especialitat de llatí. En cas
d’absència d’aquest departament aquestes matèries seran impartides per
professorat titulat en filologia clàssica o qualsevol titulat universitari superior
que hagi superat un cicle complet dels estudis adients per a l’obtenció de la
titulació superior esmentada en aquest apartat.
10.5 Correspon al director del centre, a proposta del cap d’estudis, la
designació del professorat que ha d’impartir una determinada matèria quan
aquesta pugui ser impartida per diversos departaments.
11. Organització dels tres primers cursos
11.1 En cada un dels tres primers cursos, l’alumnat cursarà les matèries
següents:
- Ciències de la naturalesa
- Ciències socials, geografia i història
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- Educació física
- Llengua castellana i literatura
- Llengua catalana i literatura
- Llengua estrangera
- Matemàtiques
11.2 En el primer curs, a més de les matèries relacionades a l’apartat 1,
s’impartiran les matèries següents: educació plàstica i visual i música.
11.3 En el segon curs, a més de les matèries relacionades a l’apartat 1,
s’impartiran les matèries següents: música i educació per a la ciutadania i els
drets humans, on es prestarà especial atenció a la igualtat pel que fa a drets i
oportunitats entre dones i homes.
11.4 En el tercer curs, a més de les matèries relacionades a l’apartat 1,
s’impartiran les matèries següents: educació plàstica i visual, música i
tecnologies.
11.5 En el tercer curs la matèria de ciències de la naturalesa s’organitzarà en
biologia i geologia, d’una banda, i física i química, de l’altra. La matèria haurà
de programar-se de manera coordinada, i als efectes de promoció mantindrà el
caràcter unitari.
11.6 Els alumnes cursaran una matèria optativa a cada un dels tres cursos.
12. Organització del quart curs
12.1 Tots els alumnes han de cursar en aquest curs les matèries següents:
- Ciències socials, geografia i història
- Educació eticocívica
- Educació física
- Llengua castellana i literatura
- Llengua catalana i literatura
- Matemàtiques
- Primera llengua estrangera
12.2 A més de les matèries enumerades en l’apartat anterior, els alumnes han
de cursar tres matèries de les següents:
- Biologia i geologia
- Educació plàstica i visual
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- Física i química
- Informàtica
- Llatí
- Música
- Segona llengua estrangera
- Tecnologia
12.3 La matèria de matemàtiques s’organitzarà en dues opcions en funció del
caràcter terminal o propedèutic que aquesta matèria tengui per als alumnes.
12.4 Els centres informaran i orientaran l’alumnat amb la finalitat que l’elecció
de matèries a les quals es refereix l’apartat 2, faciliti tant la seva orientació
educativa posterior, com la consolidació dels aprenentatges fonamentals.
12.5 Els centres han d’oferir la totalitat de les matèries a les quals es refereix el
punt 2 d’aquest apartat. Amb l’objectiu d’orientar l’elecció de l’alumnat, els
centres podran establir agrupacions d’aquestes matèries en diferents opcions.
En els centres sostinguts amb fons públics el nombre mínim d’alumnes per
impartir una d’aquestes matèries serà de quinze. La matèria de segona llengua
estrangera no estarà sotmesa a aquesta limitació. No obstant, quan
circumstàncies especials així ho aconsellin, la Direcció General de Planificació i
Centres Educatius, previ informe del Departament d’Inspecció Educativa,
podrà autoritzar la impartició d’aquestes matèries a un nombre inferior
d’alumnes.
13. Optativitat
13.1 L’oferta de matèries optatives en els centres estarà orientada a facilitar a
l’alumnat la consolidació dels aprenentatges fonamentals, així com la seva
orientació educativa posterior o la seva incorporació a la vida laboral.
13.2 L’alumnat haurà de cursar a cada un dels tres primers cursos una matèria
optativa.
14. Oferta de matèries optatives
14.1 En el primer curs els centres poden oferir les següents matèries optatives:
segona llengua estrangera, processos de comunicació i taller de matemàtiques.
La segona llengua estrangera serà d’oferta obligatòria.
14.2 En el segon curs els centres poden oferir les següents matèries optatives:
segona llengua estrangera, processos de comunicació, taller de matemàtiques i
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taller d’artesania. La segona llengua estrangera i el taller d’artesania seran
d’oferta obligatòria.
14.3 En el tercer curs els centres poden oferir les següents matèries optatives:
a) Les matèries optatives de currículum oficial relacionades a l’annex 2.
b) Les matèries optatives dissenyades pel centre i que ja disposin
d’autorització expressa per a ser impartides.
Les matèries de cultura clàssica i segona llengua estrangera seran d’oferta
obligatòria.
14.4 La matèria de processos de comunicació podrà ser oferta indistintament
en cadascuna de les tres llengües. La matèria taller de teatre s’impartirà
preferentment en llengua catalana.
14.5 Com a norma general s’iniciaran els ensenyaments de la segona llengua
estrangera en el primer curs. No obstant, l’alumnat es podrà incorporar a
aquests ensenyaments en qualsevol curs sempre que acrediti els coneixements
mínims necessaris; a aquest efecte s’ha de seguir el procediment que estableixi
el departament de llengües estrangeres o, si és el cas, el subdepartament
corresponent. Els centres han de garantir que l’alumnat que ha cursat i superat
un segon idioma, pugui cursar-lo fins a finalitzar l’etapa.
15. Assignació i currículum de les matèries optatives
15.1 A l’annex 3 s’estableix l’assignació d’aquestes matèries als diversos
departaments didàctics dels instituts d’educació secundària. Els departaments
didàctics als quals queden adscrites les diferents matèries optatives que
s’imparteixen al centre inclouran aquestes matèries en les programacions
didàctiques.
15.2 El currículum de les matèries optatives amb currículum oficial s’estableix a
l’annex 2. Els departaments didàctics als quals queden adscrites les diferents
matèries optatives adaptaran els currículums a les condicions particulars dels
centres i de cada grup d’alumnes.
16. Nombre de grups de matèries optatives
16.1 En els centres sostinguts amb fons públics, el nombre de grups de
matèries optatives per a cada curs no podrà ser superior al nombre que resulti
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de multiplicar el nombre de grups ordinaris de cada curs per 1’5. En tot cas la
relació mitjana d’alumnes per matèria optativa no podrà ser inferior a 15.
16.2 No obstant, quan circumstàncies especials així ho aconsellin, la Direcció
General de Planificació i Centres Educatius, previ informe del Departament
d’Inspecció Educativa, podrà autoritzar la impartició d’aquestes matèries a un
nombre inferior d’alumnes.
17. Òrgans de coordinació docent
Els òrgans de coordinació docent dels centres públics i el seu funcionament
són els establerts al Títol III del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual
s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.
18. Projecte educatiu
18.1 Els centres elaboraran un projecte educatiu en els termes establerts a
l’article 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a l’article
68 del Decret 120/2002, de 27 de setembre.
18.2 El projecte educatiu dels centres privats concertats, que en qualsevol cas
haurà de fer-se públic, l’ha de disposar el seu respectiu titular i ha d’incorporar
el seu caràcter propi.
19. Programació general anual
Els centres elaboraran al començament de cada curs una programació general
anual en els termes establerts a l’article 75 del Decret120/2002, de 27 de
setembre.
20. Ensenyaments de religió
20.1 L’ensenyament de la religió s’impartirà en tots els cursos de l’etapa. La
distribució horària setmanal per a cada curs serà l’establerta a l’annex 1. Els
centres garantiran que aquests ensenyaments s’imparteixen en horari lectiu.
20.2 L’ensenyament de la religió serà d’oferta obligada per a tots els centres. Al
començament de cada curs acadèmic els pares o tutors de l’alumnat hauran de
manifestar en el moment de la matrícula si els seu fills han de rebre o no
ensenyament de religió.
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20.3 Els qui optin per l’ensenyament de la religió podran elegir entre les
següents opcions:
a) Ensenyament de la religió catòlica o d’aquelles altres confessions religioses
amb les quals l’Estat té subscrits Acords Internacionals o de Cooperació en
matèria educativa (Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya,
Federació de Comunitats Israelites d’Espanya, Comissió Islàmica
d’Espanya).
b) La matèria d’història i cultura de les religions.
20.4 L’avaluació dels ensenyaments de la religió catòlica i de la matèria
d’història i cultura de les religions es farà de la mateixa forma i amb els
mateixos efectes que la resta de les matèries de l’etapa. L’avaluació dels
ensenyaments de les altres confessions religioses amb les quals l’Estat té
subscrits Acords de Cooperació s’ajustarà a l’establert en aquests convenis.
20.5 Per tal de garantir el principi d’igualtat i la lliure concurrència entre tot
l’alumnat, les qualificacions que s’obtinguin en l’avaluació de l’ensenyament de
la religió no es computaran en les convocatòries on hagin d’entrar en
concurrència els expedients acadèmics, ni en l’obtenció de la nota mitjana a
efectes de l’admissió d’alumnes.
21. Alumnat que no opti per l’ensenyament de la religió
21.1 L’alumnat que no opti per l’ensenyament de la religió rebrà atenció
educativa directa en horari simultani al de l’ensenyament de la religió.
21.2 L’atenció educativa anirà a càrrec del professorat que designi el director
del centre, a proposta del cap d’estudis. Aquesta atenció podrà consistir en
activitats d’estudi o en qualsevol altra mesura organitzativa que no comporti
l’aprenentatge de continguts curriculars associats al coneixement del fet
religiós ni a qualsevol matèria de l’etapa. Les mesures organitzatives que
disposin els centres hauran de ser incloses en el seu projecte educatiu per tal
que els pares o tutors i l’alumnat les coneguin amb anterioritat.
22. Ensenyaments del sistema educatiu espanyol impartits en llengües
estrangeres
22.1 Els centres sostinguts amb fons públics que desitgin impartir alguna
matèria en llengua estrangera es regiran per l’establert a la Resolució de la
convocatòria per a la implantació de seccions europees per al curs 2008-09 o
pel programa de centres adscrits al conveni MEC- British Council. Per a
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Annex 1
Distribució de l’horari lectiu setmanal
Matèries
Ciències de la naturalesa
Ciències socials
Educació eticocívica
Educació física
Educació per a la ciutadania
Educació plàstica i visual
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura
Primera llengua estrangera
Matemàtiques
Música
Tecnologies
Optativa
Religió/ Activitat alternativa
Tutoria
Biologia i geologia
Educació plàstica i visual
Física i química
Informàtica
Llatí
Música
Segona llengua estrangera
Tecnologia
Total
-

1r curs
3
3
2
3
4
4
3
3
3
2
1
1
32

2n curs 3r curs 4t curs
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
3
3
4
3
3
4
4
3
3
4
3
4
2
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
32
32
32

A quart curs l’alumnat haurà de triar tres matèries de les assenyalades amb
(*)

Annex 2
Relació de matèries optatives
Matèria

Curs

Currículum

Cant coral

3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Conservació i recuperació del patrimoni
cultural

3r

Resolució 25/05/94 (BOE 142 15/06)

Cultura clàssica

3r

Expressió corporal

3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Imatge i expressió

3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Papers socials de dones i homes

3r

Resolució 17/01/95 (BOE 21 25/01)

Resolució 2 /11/94 (BOE 274 16 /11)

Processos de comunicació

1r, 2n i 3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Segona llengua estrangera

1r, 2n i 3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex I

Taller d’artesania

2n

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Taller d’astronomia

3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Taller de ciències experimentals

3r

Taller de matemàtiques

1r, 2n i 3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Taller de teatre

3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Transició a la vida adulta

3r

Resolució 10/06/92 (BOE 147 19/06) Annex III

Annex 3
Adscripció de matèries optatives als departaments didàctics
Optativa
Cant coral
Conservació i recuperació del
patrimoni
Cultura clàssica
Expressió corporal
Imatge i expressió
Papers socials de dones i homes
Processos de comunicació
Segona llengua estrangera
Taller d’artesania
Taller d’astronomia
Taller de ciències experimentals
Taller de matemàtiques
Taller de teatre
Transició a la vida adulta i activa

Departament al qual s’adscriu
Música
Ciències socials
Llengües i cultura clàssiques
Educació física
Educació plàstica
Orientació/ Filosofia/ Ciències socials
Català/ Castellà/ Llengües estrangeres
Llengües estrangeres
Educació plàstica
Biologia i geologia/ Física i química/
Matemàtiques
Biologia i geologia/Física i química
Matemàtiques
Català/ Castellà/ Llengües clàssiques
Orientació

La barra inclinada (/) no indica cap tipus de prioritat.

ANNEX
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
1. Objecte i finalitat
1. Aquest annex a les Instruccions té com a objecte regular els programes de
diversificació curricular per al curs 2008-09.
2. Els programes de diversificació curricular (PDC) tenen per finalitat que
l’alumnat, mitjançant una organització dels continguts i les matèries diferent a
l’establerta amb caràcter general, pugui assolir els objectius i les competències
bàsiques de l’etapa i obtenir, per tant, el títol de graduat en educació
secundària obligatòria.
2. Accés
1. Podrà participar en aquests programes l’alumnat des del tercer curs d’ESO.
També ho podrà fer aquell alumnat que, una vegada cursat segon, no estigui
en condicions de promocionar a tercer i hagi repetit ja una vegada a l’etapa
d’educació secundària obligatòria.
2. L’alumnat que s’incorpori al programa seguirà formant part d’un grup
ordinari que serà el seu grup de referència.
3. En tots els casos caldrà l’avaluació acadèmica i psicopedagògica i l’informe
favorable del Departament d’Inspecció Educativa (DIE) en els termes que
s’estableixen en aquestes instruccions. La incorporació es farà una vegada oïts
l’alumne o alumna i la seva família.
4. L’equip docent podrà proposar la incorporació a un PDC, sempre amb els
requisits indicats als apartats anteriors, de l’alumnat que en cursos anteriors
s’hagi trobat amb dificultats generalitzades d’aprenentatge que li hagin
impedit assolir els objectius proposats per al curs corresponent i que es trobi
en situació de risc evident de no assolir els objectius i competències bàsiques
de l’etapa, cursant el currículum ordinari.
5. Degut al caràcter de mesura extraordinària que tenen aquests programes,
l’equip docent haurà d’especificar en el seu informe els motius pels quals
considera que aquesta mesura és més adequada que les previstes amb caràcter
general de promoció o, en el seu cas, de repetició i amb caràcter particular
d’accés als programes de qualificació professional inicial.

3. Durada
La durada dels PDC serà, amb caràcter general, de dos cursos. L’alumnat
s’incorporarà al primer curs del programa. Això no obstant, es podran
incorporar al segon curs del programa:
a) Els alumnes que hagin cursat quart curs.
b) Els alumnes majors de 16 anys que hagin estat dos anys en el tercer curs
sense superar-lo.
4. Estructura
1. Els PDC hauran d’incloure en cada un dels cursos:
a) Dos àmbits específics, un amb elements de caràcter lingüístic i social, i un
altre amb elements de caràcter cientificotecnològic. L’àmbit lingüístic i
social inclourà els aspectes bàsics del currículum de tercer i quart curs
d’ESO corresponents a les matèries de ciències socials, geografia i història,
llengua castellana i literatura i llengua catalana i literatura. L’àmbit
cientificotecnològic inclourà els aspectes bàsics del currículum de tercer i
quart curs d’ESO corresponents a les matèries de matemàtiques i ciències
de la naturalesa.
Es podrà establir també un àmbit de caràcter pràctic que inclourà, almenys,
els aspectes bàsics del currículum corresponent a la matèria de tecnologies
de tercer i quart.
b) Almenys tres matèries de les establertes per l’etapa no integrades en els
àmbits anteriors. Els centres les determinaran d’entre les que figuren a
l’annex 1. Una d’elles haurà de ser la matèria de llengua estrangera que es
podrà adaptar a les característiques d’aquest alumnat.
c) Dues hores setmanals de tutoria.
d) Matèries optatives o mòduls professionals fins a completar l’horari
setmanal establert per l’etapa.
2. Atès el caràcter opcional de la matèries de ciències de la naturalesa (biologia
i geologia i física i química) al quart curs d’ESO, per a la selecció dels
continguts d’aquesta matèria es tendrà en compte, fonamentalment, el que
forma part del currículum comú per a tot l’alumnat de l’etapa. Els continguts
de la matèria de Matemàtiques del segon curs del programa tendran com a
referència l’opció A d’aquesta matèria per a quart d’ESO.
3. Les matèries optatives podran ser de l’oferta ordinària del centre o matèries
optatives dissenyades a l’efecte; en aquest cas s’haurà de comptar amb
l’autorització de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives. També es podran oferir mòduls professionals referits a unitats de

competència acreditables per a l’obtenció d’una qualificació professional de
nivell I, d’acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
4. La distribució horària setmanal serà l’establerta a l’annex 1.
5. Alumnat
1. Amb caràcter general, l’alumnat cursarà els ensenyaments de les matèries no
incloses en els àmbits i en el seu cas les matèries optatives, juntament amb la
resta de l’alumnat del seu grup de referència, integrats en grups ordinaris.
Excepcionalment, si l’organització del centre ho aconsella, podran establir-se
altres formes d’agrupament.
2. Per a la impartició dels àmbits el número màxim d’alumnes per grup serà de
quinze.
3. Per a poder formar un grup que segueixi un programa de diversificació
curricular el número mínim d’alumnes ha de ser de deu.
6. Professorat
1. En els centres públics els ensenyaments corresponents als àmbits lingüístic i
social i cientificotecnològic seran impartits, preferentment, pel professorat
d’àmbit del departament d’orientació. Si el número d’hores és superior a les
que poden ser assumides per aquest professorat, o quan l’organització del
centre ho aconselli, el director del centre, a proposta del cap d’estudis, podrà
assignar aquestes hores a catedràtics i professors d’ensenyament secundari
d’alguna de les especialitats que tenguin atribució docent per impartir
qualsevol de les matèries que els integren.
2. En aquells centres en els quals l’àmbit pràctic formi part del programa, serà
impartit, preferentment, pel professorat del departament de tecnologia.
3. En els centres privats, els ensenyaments corresponents als àmbits seran
impartits per professors que estiguin en possessió d’alguna de les titulacions
necessàries per impartir qualsevol de les matèries que els integren.
7. Tutoria
Cada grup de diversificació curricular tendrà assignat un professor o professora
tutor, preferentment del departament d’orientació i que, sempre que sigui
possible, haurà de ser el mateix durant tot el programa. Aquest professorat
podrà assumir una o les dues hores destinades a les activitats de tutoria. En el
cas que l’altra hora de tutoria estigui assignada a un altre professor o
professora, haurà de quedar garantida la coordinació entre ells.

8. Avaluació i promoció
1. L’avaluació de l’alumnat que cursi un programa de diversificació curricular
tendrà com a referent fonamental l’assoliment de les competències bàsiques i
els objectius de l’educació secundària obligatòria, així com els criteris
d’avaluació específics del programa.
2. Com per a la resta de l’alumnat, l’avaluació serà contínua i diferenciada
segons els àmbits, matèries i, en el seu cas, mòduls i es regirà pel que disposa
la normativa vigent.
3. Quan un alumne o alumna s’incorpori a un PDC amb matèries pendents de
cursos anteriors no les haurà de recuperar, excepte aquells que s’incorporin al
segon any del programa que hauran de recuperar, en el seu cas, les matèries
amb avaluació negativa no incloses en els àmbits per al primer any.
4. L’alumnat que sigui avaluat negativament en alguna matèria o mòdul del
primer curs del programa, l’haurà de recuperar d’acord amb el que s’estableixi
per a aquest alumnat en el programa de reforç previst a l’Ordre d’avaluació.
5. No es podrà repetir el primer curs d’un programa. En el cas que un alumne o
alumna finalitzi el primer curs d’un programa havent assolit suficientment les
competències bàsiques i els objectius del curs, l’equip docent podrà proposar,
si això afavoreix el seu desenvolupament, la seva incorporació al quart curs del
currículum ordinari.
9. Titulació
1. L’alumnat que hagi cursat un programa de diversificació curricular i que
superi tots els àmbits, matèries i, en el seu cas, mòduls, que integren el
programa obtendrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
També podran obtenir aquest títol aquells alumnes que, després de les proves
extraordinàries, hagin finalitzat el curs havent aprovat els àmbits lingüístic i
social i cientificotecnològic i tenguin avaluació negativa en una o dues
matèries, i excepcionalment en tres, sempre que l’equip docent consideri que
han assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa. A aquests
efectes en els programes que disposin d’un àmbit pràctic es considerarà aquest
àmbit com una matèria.
2. L’alumnat que, en finalitzar el programa, no estigui en condicions d’obtenir
el títol de graduat en educació secundària obligatòria, podrà romandre un any
més en el programa, sempre que compleixi els requisits d’edat establerts a
l’article 4.2 de la LOE.

10. Elaboració dels programes
1. Els programes de diversificació curricular seran elaborats pel departament
d’orientació en col·laboració amb els departaments didàctics, coordinats pel
cap d’estudis. Una vegada aprovat, aquest programa passarà a formar part del
projecte educatiu del centre com a mesura específica d’atenció a la diversitat.
2. El programa inclourà entre d’altres els següents elements:
a) Criteris per a determinar l’alumnat que s’ha d’incorporar a aquests
programes.
b) Horari setmanal i determinació de les matèries del currículum general a
impartir així com de les matèries optatives o mòduls, d’acord amb allò
establert a l’apartat 4.
c) Programacions didàctiques dels àmbits i de les matèries optatives
específiques.
d) Metodologia i criteris d’avaluació que garanteixin l’assoliment de les
competències bàsiques i dels objectius de l’etapa.
e) Criteris per a l’agrupament de l’alumnat i per a l’organització dels espais i
dels recursos materials.
f) Mesures per a la recuperació d’àmbits, matèries o mòduls pendents que
integren el programa.
g) Criteris i procediment per a l’avaluació i revisió dels propi programa.
11. Procediment per a la incorporació d’alumnes al programa
1. Desprès de la segona avaluació, l’equip docent, coordinat pel tutor, decidirà
l’alumnat que pot ser proposat per un PDC i emetrà un informe signat pel
tutor i adreçat al cap d’estudis. En aquest informe s’indicarà, a més de les
observacions recollides a l’apartat 2.5, el nivell assolit per l’alumne o alumna
en les diverses matèries cursades, així com els suggeriments que es considerin
oportuns per la millor aplicació del programa.
2. Posteriorment, el departament d’orientació procedirà a realitzar una
avaluació psicopedagògica que serà coordinada pel professorat especialista en
psicologia i pedagogia, amb la participació del professorat de l’equip docent
de l’alumne o alumna proposat per un PDC. Aquesta avaluació s’entendrà
com un procés en el qual s’ha de recollir informació sobre, almenys, els
següents aspectes:
a) La història escolar de l’alumne o alumna i les mesures educatives adoptades
prèviament.
b) Les característiques personals de l’alumne o alumna que puguin influir en la
seva capacitat d’aprenentatge.
c) Característiques del context escolar, social i familiar que puguin estar
incidint en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

El procés de l’avaluació psicopedagògica haurà de finalitzar amb una proposta
de les mesures educatives que es considerin més adequades i, en el seu cas,
amb orientacions que permetin concretar el programa de diversificació
curricular per aquest alumne o alumna.
El departament d’orientació emetrà un informe que inclourà les conclusions
de l’avaluació psicopedagògica.
3. El tutor, juntament amb l’orientador del centre, i amb els informes de
l’equip docent i de l’avaluació psicopedagògica, es reunirà amb l’alumne o
alumna i els seus pares o tutors legals per informar-los de les característiques
del programa, plantejar-los la conveniència de la incorporació a aquest
programa i els informarà del caràcter no vinculant de la proposta. Recollirà per
escrit la opinió dels pares i de l’alumne o alumna.
4. El cap d’estudis convocarà una sessió especial amb l’assistència del tutor i
de l’orientador del centre, en la qual es farà la proposta definitiva sobre la
incorporació o no al programa de diversificació curricular.
5. Finalment, el director del centre remetrà al DIE la proposta definitiva que
inclourà els informes ressenyats anteriorment i una còpia de l’acta de la sessió
especial.
6. Serà indispensable l’informe favorable del DIE per tal que un alumne o
alumna es pugui incorporar al programa.
7. Aquest procés haurà de finalitzar en un termini que garanteixi l’inici del
programa per l’alumnat al començament del curs escolar. Excepcionalment, es
podrà sol·licitar la incorporació a un programa ja iniciat, al llarg del primer
trimestre del curs, sempre que es compleixin les condicions establertes en
aquestes instruccions i amb l’informe favorable del DIE.
12. Sol·licitud del programa
1. Per a la implantació d’un programa de diversificació curricular, els centres
hauran de sol·licitar-lo, abans del 15 de maig de l’any en que s’iniciï el
programa, a la Direcció General de Planificació i Centres educatius. En la
sol·licitud, els directors dels centres hauran d’incloure un informe sobre les
necessitats que justifiquin la seva aplicació, les línies principals del programa,
així com una previsió del número d’alumnes que el cursaran i els recursos
disponibles per a implantar-lo.
2. La Direcció General de Planificació i Centres educatius, previ informe
favorable del Departament d’Inspecció Educativa, ho resoldrà abans del 30 de
juny de l’any en el qual s’iniciï el programa.

13. Seguiment del programa
1. El desenvolupament del programa de diversificació curricular serà objecte de
seguiment i avaluació específics. A aquest efecte, el departament d’orientació
adjuntarà a la memòria de fi de curs un informe que inclourà:
a) Una valoració sobre el progrés de l’alumnat que ha cursat un programa de
diversificació curricular.
b) Valoració del funcionament del programa i, en el seu cas, proposta de
modificació.
2. El Departament d’Inspecció Educativa supervisarà l’aplicació dels PDC per
comprovar la seva adequació a l’establert en aquestes Instruccions.
14. Pròrroga i revocació del programa
1. L’autorització d’un PDC suposarà la possibilitat d’impartir-lo cada curs
acadèmic sense necessitat de sol·licitar cada curs la seva impartició.
2. La Direcció General de Planificació i Centres Educatius podrà revocar
l’autorització per impartir un PDC quan no es compleixin les condicions
establertes per a la seva implantació.
15. Adaptació dels programes de diversificació curricular
Els centres que venien impartint els programes de diversificació curricular
d’acord amb la regulació dels ensenyaments establerts a la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu hauran
d’adaptar, a partir del curs 2008-09, aquest programes a la regulació
establerta en aquestes instruccions.
16. Orientació en els centres privats
En els centres privats que no disposin de departament d’orientació, les
referències a aquest departament s’entendran fetes als professionals que
compleixin les funcions d’orientació educativa i psicopedagògica a l’educació
secundària obligatòria.

Annex 1
Programes de diversificació curricular
Distribució de l’horari lectiu setmanal
ÀMBITS
Cientificotecnològic
Lingüístic i social
Pràctic (potestatiu del centre)
MATÈRIES
(Mínim tres)
Educació eticocívica
Educació física
Educació plàstica
Informàtica
Llengua estrangera
Música
Tecnologia (si no hi ha àmbit pràctic)
Religió
TUTORIA
MATÈRIES OPTATIVES O MÒDULS
TOTAL

3r curs

4rt curs

6
8
3

6
8
3

2
2
3
2
3
1

2
2
3
3
3
3
3
1

2
2
Fins a completar Fins a completar
les 32 hores
les 32 hores
32

32

Correcció d’errades de les Instruccions de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives de 17 de març de 2008, sobre el
desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al
curs 2008-09
Advertides errades en les Instruccions de la Direcció General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educatives de 17 de març de 2008, sobre el
desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al
curs 2008-09, es corregeixen d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
1. A la pàgina 7, a l’apartat 14. Oferta de matèries optatives
On diu:
“14.1 En el primer curs els centres poden oferir les següents matèries optatives:
segona llengua estrangera, processos de comunicació i taller de matemàtiques.
La segona llengua estrangera serà d’oferta obligatòria.
14.2 En el segon curs els centres poden oferir les següents matèries optatives:
segona llengua estrangera, processos de comunicació, taller de matemàtiques i
taller d’artesania. La segona llengua estrangera i el taller d’artesania seran
d’oferta obligatòria.”
Ha de dir:
“14.1 En el primer curs els centres poden oferir les següents matèries optatives:
segona llengua estrangera, processos de comunicació, taller de matemàtiques i
taller de teatre. La segona llengua estrangera serà d’oferta obligatòria.
14.2 En el segon curs els centres poden oferir les següents matèries optatives:
segona llengua estrangera, processos de comunicació, taller de matemàtiques,
taller d’artesania i taller de teatre. La segona llengua estrangera i el taller
d’artesania seran d’oferta obligatòria.”
2. A l’Annex 2 Relació de matèries optatives
On diu:
“Taller de teatre Curs 3r”
Ha de dir:
Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
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Govern de les llles Balears
C o n s el e r i ad ' E d u . a c i ól C ! r ! i ' a
Direcció Cen€ra d'Admlnlsrració,
O.denació i l¡specció Edlcatives

Correcció d'errades de les Instruccions de la Direcció General d'Administració,
Ordenació i InspeccióEducativesde 1 7 de marg de 2008, sobre el desenvolupament
de l'educació secundiria obligatória a les llles Balears per al curs 2008-09, en
relacióamb els programes de diversificaciócurricular
Advenideserradesen les Instruccionsde la Direcció Ceneral d'Administració,
de 17 de margde 2008, sobreel desenvolupament
Ordenaciói InspeccióEducatives
de l'educaciósecundlria obligatóriaa les llles Balearsper al curs 2008-09, es
d'acord amb el que disposal'article105.2 de la Llei 3011992,de 26 de
corregeixen
novembre,de régim jurfdic de les administracionsprfbliquesi del procediment
administratiucomú.

1. A l'Annex sobre els programes de diversificació curricular, en el punt 4.
Estructura:
1 . ' ! .O n d i u :
fins a completarl'horari setmanal
1.d) "Mat¿riesoptativeso mdduls professionals
pc¡ hlprr npr I'e¡ana

Ha de dir:
1.d) "Mat¿riesoptativesfins a completarl'horarisetmanalestablertperl'etapa."
1 . 2 .O n d i u :
"...Tambées podran oferir mdduls professionals
referitsa unitats de comPet¿ncia
de nivelll, d'acord amb
per a l'obtenciód'una qualificacióprofessional
acreditables
"
Professionals.
el CatálegNacionalde Qualificacions
Ha de dir:
"...Dins aquestes mat¿ries optatives es poden incloure tallers d'iniciació
"
de carácterge'n¿ric.
professional
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2. A I'Annex,Distribucióde I'horari lectiusetmanal:
On diu:
" MATERIES
O MÓDULS"
OPTATIVES
Hadedin
"
" MATÉR¡ES
OPTATIVES

P a l m a2, d e j u n yd e 2 0 0 8

ffi
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