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CURRÍCULUM ESO 

El Govern estableix els ensenyaments mínims de l'ESO a fi de garantir una formació 

comuna a tot l'alumnat dins el sistema educatiu espanyol, així com la validesa dels 

títols corresponents per a facilitar la continuïtat, progressió i coherència de 

l'aprenentatge, en cas de mobilitat geogràfica de l'alumnat. 

Els ensenyaments mínims requereixen a la Comunitat Valenciana el 55% dels horaris 

escolars. 

Les Administracions educatives competents en cada Comunitat Autònoma estableixen 

el currículum (el conjunt d'objectius, competències bàsiques, mètodes pedagògics i 

criteris d'avaluació de cada ensenyament) de l'educació secundària obligatòria per al 

seu àmbit de gestió, del qual formen part els ensenyaments mínims. 

• Currículum ESO-Batxillerat per matèries 

• Aspectes sobre la promoció i matrícula en ESO per als cursos LOMQE 

• Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 

87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de 

l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

• Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el 

Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i 

desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Primària en la Comunitat 

Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix 

el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària 

Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. 

• Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i 

desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i el 

Batxillerat en la Comunitat Valenciana. 

• Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el 

currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

• Reial Decret 1631/2006 de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els 

ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria. 

 

 

 

 

 

http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/curriculo-eso-bachillerato-por-materias
http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/163220858/Avaluaci%C3%B3%20i+promoci%C3%B3%20ESO+LOMQE_val.pdf/96fb49d5-ab20-4fa1-a4c6-6174154a98bf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
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http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
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Primer cicle d'ESO 

1r ESO 
 

Caràcter Bloc Matèria 
Assignació horària 

(sessions) 

OBLIGATÒRIES 

Troncals generals 

5 matèries 

Biologia i Geologia 3 

Geografia i Història 3 

Llengua Castellana i 

Literatura 
3 

Matemàtiques 
4 

Primera Llengua 

Estrangera(1) 4 

Específiques 

3 matèries 

Educació Física 2 

Música 2 

Tecnologia 
2 

Lliure configuració 

autonòmica 

2 matèries 

Valencià: Llengua i 

Literatura 3 

Tutoria 1 

OPCIONALS 

Específiques 

Triar-ne una 
Religió / Valors Ètics 1 

Lliure configuració 

autonòmica d'opció 

Triar-ne una 

Informàtica(2) 2 

Tallers de Reforç 2 

Tallers d'Aprofundiment 2 

Projecte Interdisciplinari 2 

Cultura Clàssica(2) (3) 
2 

Educació Plàstica, Visual i 

Audiovisual(2) (3) 
2 

Iniciació a l'Activitat 

Emprenedora i 

Empresarial(3) 
2 

Segona Llengua 

Estrangera(2) (3) 
2 

 

• (1) Almenys 1 hora setmanal es destinarà a la competència comunicativa oral en Primera Llengua 
Estrangera. 

• (2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de 
professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique 
un increment de plantilla. 

• (3) Matèria específica cursada com a lliure configuració autonòmica. 

 
 

  



2n ESO 
 

Caràcter Bloc Matèria 
Assignació horària 

(sessions) 

OBLIGATÒRIES 

Troncals generals 

5 matèries 

Física i Química 2 

Geografia i Història 3 

Llengua Castellana i 

Literatura 3 

Matemàtiques 3 

Primera Llengua 

Estrangera(1) 4 

Específiques 

4 matèries 

Educació Física 2 

Música 2 

Tecnologia 2 

Educació Plàstica, Visual i 

Audiovisual 2 

Lliure configuració 

autonòmica 

2 matèries 

Valencià: Llengua i 

Literatura 3 

Tutoria 1 

OPCIONALS 

Específiques 

Triar-ne una Religió / Valors Ètics 1 

 

Lliure configuració 

autonòmica d'opció 

Triar-ne una Informàtica(2) 2 

 

Tallers de Reforç 2 

Tallers d'Aprofundiment 2 

Projecte Interdisciplinari 2 

Cultura Clàssica(2) (3) 2 

Iniciació a l'Activitat 

Emprenedora i 

Empresarial(3) 2 

Segona Llengua 

Estrangera(2) (3) 2 

 

• (1) Almenys 1 hora setmanal es destinarà a la competència comunicativa oral en Primera Llengua 
Estrangera. 

• (2)Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de 
professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique 
un increment de plantilla. 

• (3) Específica cursada com a lliure configuració autonòmica. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  



3r ESO 
 

Caràcter Bloc Matèria 
Assignació horària 

(sessions) 

OBLIGATÒRIES 

Troncals generals 

5 matèries 

Biologia i Geologia 2 

Física i Química 2 

Geografia i Història 3 

Llengua Castellana i Literatura 3 

Primera Llengua Estrangera 3 

Específiques 

3 matèries 

Educació Física 2 

Música 2 

Educació Plàstica, Visual i 

Audiovisual 2 

Lliure configuració 

autonòmica 

2 matèries 

Valencià: Llengua i Literatura 3 

Tutoria 1 

OPCIONALS 

Troncals d'opció 

Triar-ne una 

Matemàtiques Orientades als 

Ensenyaments Acadèmics / 

Matemàtiques Orientades als 

Ensenyaments Aplicats 4 

 

Específiques 

Triar-ne una Religió / Valors Ètics 1 

Específiques d'opció 

Triar-ne una 

Cultura Clàssica 2 

Tecnologia 2 

Iniciació a l'Activitat 

Emprenedora i Empresarial 2 

Segona Llengua Estrangera 2 

  

Lliure configuració 

autonòmica d'opció 

Triar-ne una 

Tecnologia(1) (2) 2 

Informàtica(1) 2 

Tallers de Reforç 2 

Tallers d'Aprofundiment 2 

Projecte Interdisciplinari 2 

Cultura Clàssica(1) (2) 2 

Iniciació a l'Activitat 

Emprenedora i Empresarial(2) 2 

Competència Comunicativa Oral 

Primera Llengua 

Estrangera(1) (3) 2 

Segona Llengua Estrangera(1) 

(2) 2 

  

• (1) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de 
professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique 
un increment de plantilla. 

• (2) Matèria específica cursada com a lliure configuració autonòmica, sempre que no s'estiga 
cursant com a específica. 

• (3) El currículum de la Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera és el de la 
matèria Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència 
oral. 

  



4t ESO. OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS 

Itinerari orientat al batxillerat de Ciències 

 

Caràcter Bloc Matèria 
Assignació horària 

(sessions) 

OBLIGATÒRIES 

Troncals generals 

4 matèries 

Geografia i Història 3 

Llengua Castellana i 

Literatura 3 

Primera Llengua Estrangera 3 

Matemàtiques Orientades als 

Ensenyaments Acadèmics 4 

Troncals d'opció 

2 matèries 

Biologia i Geologia 3 

Física i Química 3 

Específica 

1 matèria Educació Física 2 

Lliure configuració 

autonòmica 

2 matèries 

Valencià: Llengua i Literatura 3 

Tutoria 1 

  

OPCIONALS 

Específiques 

Triar-ne una Religió / Valors Ètics 1 

 

Triar-ne 

dues(1)  

BLOC A 

Específiques 

d'opció 
(1) 

Arts Escèniques i Dansa 3 

Cultura Científica 3 

Cultura Clàssica 3 

Educació Plàstica, Visual i 

Audiovisual 3 

Filosofia(2) 3 

Música 3 

Segona Llengua Estrangera 3 

Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació 3 

Matèries del bloc 

d'assignatures troncals no 

cursades anteriorment(3) 3 

BLOC B 

Lliure 

configuració 

autonòmica 

d'opció 

Competència Comunicativa 

Oral Primera Llengua 

Estrangera(2) (4) 3 

Tallers de Reforç 3 

Tallers d'Aprofundiment 3 

Projecte Interdisciplinari 3 

 

• (1) Obligatòriament una de les matèries que cal triar ha de ser del BLOC A. 

• (2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de 
professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique 
un increment de plantilla. 

• (3) Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment que seran considerades 
específiques a tots els efectes. Aquestes matèries poden ser: Economia, Llatí, Tecnologia, 
Ciències Aplicades a l'Activitat Professional i Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. 

• (4) El currículum de la Competència Comunicativa oral en Primera Llengua Estrangera és el de la 
matèria Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència 
oral. 

  



4t ESO. OPCIÓ ENSENYAMENTS ACADÈMICS 

Itinerari orientat al batxillerat d'Humanitats o Ciències Socials 
 

Caràcter Bloc Matèria 

Assignació horària 

(sessions) 

OBLIGATÒRIES 

Troncals generals 

4 matèries 

Geografia i Història 3 

Llengua Castellana i 

Literatura 3 

Primera Llengua Estrangera 3 

Matemàtiques Orientades als 

Ensenyaments Acadèmics 4 

Troncals d'opció 

2 matèries 

Economia 3 

Llatí 3 

Específica 

1 matèria Educació Física 2 

Lliure configuració 

autonòmica 

2 matèries 

Valencià: Llengua i Literatura 3 

Tutoria 1 

 

OPCIONALS 

Específiques 

Triar-ne una Religió / Valors Ètics 1 

Triar-ne 

dues(1) 

 

  

BLOC A 

Específiques 

d'opció 
(1) 

Arts Escèniques i Dansa 3 

Cultura Científica 3 

Cultura Clàssica 3 

Educació Plàstica, Visual i 

Audiovisual 3 

Filosofia (2) 3 

Música 3 

Segona Llengua Estrangera 3 

Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació 3 

Matèries del bloc 

d'assignatures troncals no 

cursades anteriorment (3) 3 

BLOC B 

Lliure 

configuració 

autonòmica 

d'opció 

Competència Comunicativa 

Oral Primera Llengua 

Estrangera (2) (4) 3 

Tallers de Reforç 3 

Tallers d'Aprofundiment 3 

Projecte Interdisciplinari 3 

 

• (1) Obligatòriament una de les matèries que cal triar ha de ser del BLOC A. 

• (2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de 
professorat amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique 
un increment de plantilla. 

• (3) Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment que 
seran considerades específiques a tots els efectes. Aquestes matèries poden ser: Biologia i 
Geologia, Física i Química,Tecnologia, Ciències Aplicades a l'Activitat Professional i Iniciació a 
l'Activitat Emprenedora Empresarial. 

• (4) El currículum de la Competència Comunicativa oral en Primera Llengua Estrangera és el de la 
matèria Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència 
oral. 

  



4t ESO. OPCIÓ ENSENYAMENTS APLICATS 
 

Caràcter Bloc Matèria 
Assignació horària 

(sessions) 

OBLIGATÒRIES 

Troncals generals 

4 matèries 

Geografia i Història 3 

Llengua Castellana i 

Literatura 3 

Primera Llengua Estrangera 3 

Matemàtiques Orientades als 

Ensenyaments Aplicats 4 

Troncal d'opció 

1 matèria Tecnologia 3 

Específica 

1 matèria Educació Física 2 

Lliure configuració 

autonòmica 

2 matèries 

Valencià: Llengua i Literatura 3 

Tutoria 1 

OPCIONALS 

Troncals d'opció 

Triar-ne una 

Ciències Aplicades a 

l'Activitat Professional / 

Iniciació a l'Activitat 

Emprenedora i Empresarial 3 

Específiques 

Triar-ne una Religió / Valors Ètics 1 

Triar-ne 

dues(1) 

BLOC A 

Específiques 

d'opció (1) 

Arts Escèniques i Dansa 3 

Cultura Científica 3 

Cultura Clàssica 3 

Educació Plàstica, Visual i 

Audiovisual 3 

Filosofia (2) 3 

Música 3 

Segona Llengua Estrangera 3 

Tecnologies de la Informació 

i la Comunicació 3 

Matèries del bloc 

d'assignatures troncals no 

cursades anteriorment (3) 3 

BLOC B 

Lliure 

configuració 

autonòmica 

d'opció 

Competència Comunicativa 

Oral Primera Llengua 

Estrangera (2) (4) 3 

Tallers de Reforç 3 

Tallers d'Aprofundiment 3 

Projecte Interdisciplinari 3 

 

• (1) Obligatòriament una de les matèries que cal triar ha de ser del BLOC A. 

• (2) Oferta obligada en els centres docents públics, sempre que hi haja disponibilitat horària de professorat 

amb destinació definitiva en el centre per a la seua impartició i aquesta no implique un increment de plantilla. 

• (3) Matèries del bloc d'assignatures troncals no cursades anteriorment que seran considerades específiques a 

tots els efectes. Aquestes matèries poden ser: Biologia i Geologia, Física i Química,Economia, Llatí, Ciències 

Aplicades a l'Activitat Professional i Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. 

• (4) El currículum de la Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera és el de la matèria 

Primera Llengua Estrangera en tots els aspectes que tinguen relació amb la competència oral. 

  



OPTATIVITAT 
Catàleg de l'oferta de matèries optatives i instruccions 

• Orde de 27 de maig del 2008 de la Conselleria d'Educació, per la que es 

regulen les matèries optatives en l'educació secundària obligatòria 

• Orde 64/2010 de 16 de juny de la Conselleria d'Educació, per la que es 

modifica parcialment l'Orde de 27 de maig del 2008, de la Conselleria 

d'Educació, per la que es regulen les matèries optatives en l'Educació 

Secundària Obligatòria 
 
L'oferta de matèries optatives que els centres docents proposaran al seu alumnat 
s'ajustarà al catàleg següent: 

Primer d'ESO 

Optatives d'oferta obligatòria Optatives d'oferta general 

• Segona llengua estrangera 

• Informàtica 

• Optatives instrumentals (castellà, valencià i 

matemàtiques) 

• Taller de música 

• Comunicació audiovisual 

• Anglés pràctic 

Segon d'ESO 

Optatives d'oferta obligatòria Optatives d'oferta general 

• Segona llengua estrangera 

• Informàtica 

• Optatives instrumentals (castellà, valencià i 

matemàtiques) 

• Taller de disseny 

• Taller de tecnologies 

• Taller del geògraf i de l'historiador 

• Anglés pràctic 

Tercer d'ESO 

Optatives d'oferta obligatòria Optatives d'oferta general 

• Segona llengua estrangera 

• Informàtica 

• Cultura clàssica 

• Orientació i iniciació professional 

• Dramatització / Teatre 

• Educació mediambiental 

• Laboratori de Biologia i Geologia 

• Laboratori de Física i Química 

• Optativa instrumental (castellà, valencià o 

matemàtiques) 

• Anglés pràctic 

• Taller de llengua estrangera 

• Sector turístic en la Comunitat Valenciana 

• Ampliació de geografia i història d'Espanya 

• Empresa i iniciatives emprenedores 

• Llengua i cultura xinesa 

Quart d'ESO 

Optatives d'oferta obligatòria Optatives d'oferta general 

• Treball Monogràfic d'Investigació 

• Anglés pràctic 

• Ampliació de geografia i història d'Espanya 

• Empresa i iniciatives emprenedores 

• Llengua i cultura xinesa 

 

http://www.docv.gva.es/dades/2008/06/12/pdf/2008_7244.pdf
http://www.docv.gva.es/dades/2008/06/12/pdf/2008_7244.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/06/29/pdf/2010_7296.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/06/29/pdf/2010_7296.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/06/29/pdf/2010_7296.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/06/29/pdf/2010_7296.pdf


OPTATIVITAT DE DISSENY PROPI 

Per al disseny d'optatives pròpies, així com per al procés de valoració i aprovació, els 

centres hauran de remetre's a: 

• Orde de 27 de maig del 2008 de la Conselleria d'Educació, per la que es 

regulen les matèries optatives en l'Educació Secundària Obligatòria 

• Resolució de 13 de maig del 2013, de la Direcció General d'Innovació, 

Ordenació i Política Lingüística, per la que es publica la relació de matèries 

optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2013-2014 

als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació 

Secundària Obligatòria 

Optatives de disseny propi autoritzades i denegades: 

• Resolució d'1 de setembre del 2008 de la Direcció General d'Ordenació i 

Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de 

disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2008-2009 als centres 

de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'ESO. 

• Resolució de 27 de maig del 2009 de la Direcció General d'Ordenació i 

Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de 

disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2009-2010 als centres 

de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'ESO. 

• Resolució de 3 de juny del 2010 de la Direcció General d'Ordenació i 

Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de 

disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2010-2011 als centres 

de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Secundària 

Obligatòria 

• Correcció d'errors de la Resolució de 3 de juny del 2010 de la Direcció 

General d'Ordenació i Centres Docents, per la que es publica la relació de 

matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 

2010-2011 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances 

d'Educació Secundària Obligatòria 

• Resolució d'1 de juny del 2011 de la Direcció General d'Ordenació i 

Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de 

disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2011-2012 als centres 

de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Secundària 

Obligatòria 

• Resolució de 8 de maig del 2012 de la Direcció General d'Ordenació i 

Centres Docents, per la que es publica la relació de matèries optatives de 

disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres 

de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'Educació Secundària 

Obligatòria 

• Correcció d'errors de la Resolució de 8 de maig del 2012, de la Direcció 

General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per 

la que es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i 

denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana 

que impartixen ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria 
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRES 

La normativa a què es fa referència tot seguit recull les instruccions que regulen 

l'organització i el funcionament dels centres d'educació secundària obligatòria, així 

com les mesures d'ordenació acadèmica a l'entorn de la coordinació docent i 

l'elaboració del Projecte educatiu de centre, els horaris lectius i d'altres aspectes 

didàctics i organitzatius. 

REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL 
• Ordre de 29 de juny de 1992 de la Conselleria de Cultura, Educació i 

Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització i el 

funcionament dels centres docents que impartisquen ensenyaments de segon 

cicle d'educació infantil, preescolar, primària, General Bàsica, educació especial, 

secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, sostinguts amb fons 

públics i dependents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 

Generalitat Valenciana 

• Decret 234/1997 de 2 de setembre del Govern Valencià, pel qual 

s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària 

INSTRUCCIONS D'INICI DE CURS 
• Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i 

Investigació, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el 

funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat durant el curs 2018-2019. 

HORARI 
• Ordre de 29 d'abril del 2008 de la Conselleria d'Educació, per la qual es 

regula l'horari de l'educació secundària obligatòria 

CALENDARI 
Curs 2018/2019 

• Resolució de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i 

Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 

2018-2019. 
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AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I TITULACIÓ 

ORDRE D'AVALUACIÓ 

• Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a 

l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, 

d'acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 5/2016, de 9 de desembre, de 

mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 

• Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, per el qual es regulen les avaluacions 

finals d'educació secundària obligatòria i de batxillerat. 

• Ordre 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària 

Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les 

Persones Adultes a la Comunitat Valenciana. 

• Resolució de 5 de març del 2008 de la Direcció General d'Ordenació i 

Centres Docents, per la que es dicten instruccions per a formalitzar els 

documents bàsics d'avaluació i s'estableix el procediment de sol·licitud d'assignació 

del número d'historial acadèmic per a educació primària i educació secundària 

obligatòria. 

Reclamació de qualificacions: 

• Ordre 32/2011 de 20 de desembre de la Conselleria d'Educació, Formació i 

Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i 

s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les 

decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que 

corresponga. 

Consell Orientador: 

• Annex VI de l'Ordre 38/2017 

 

PROVES EXTRAORDINÀRIES 

Aquell alumnat que, en finalitzar l'etapa, no hagen obtingut la titulació de Graduat en 

Educació Secundària Obligatòria i tinguen l'edat màxima establida podran comptar, 

durant els dos anys següents, amb una convocatòria anual de proves per a superar 

aquelles matèries pendents de qualificació positiva, sempre que el nombre d'aquestes 

no siga superior a cinc. 

• Decret 183/2013, de 5 desembre, del Consell, pel qual es procedeix a 

l'adequació normativa en l'àmbit educatiu pel que fa a la realització de proves 

extraordinàries d'avaluació i sessions d'avaluació extraordinàries 

• Orde de 19 de novembre del 2009 de la Conselleria d'Educació, per la qual 

es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova 

extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en Educació Secundària 

Obligatòria pels alumnes i alumnes que no ho hagen obtingut en finalitzar l'etapa. 
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PRÒRROGUES D'ESCOLARITAT 

Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'Educació. 

Article 28. Avaluació i promoció [...] L'alumnat podrà repetir el mateix curs una sola 

vegada i dues vegades com a màxim dins de l'etapa. Quan aquesta segona repetició 

haja de produir-se en l'últim curs de l'etapa, es perllongarà un any el límit d'edat a 

què es refereix l'apartat 2 de l'article 4. Excepcionalment, un alumne o alumna podrà 

repetir una segona vegada en 4t curs si no ha repetit en els cursos anteriors de 

l'etapa. [...] 
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CONVALIDACIONS I EXENCIONS 

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de 

dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, 

podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions, seguint allò que s'ha indicat en 

les ordres de més avall. 

• Convalidacions i exempcions per al curs 2018-2019 

• Apartat 6.1.13 de la Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari 

autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'aproven les instruccions 

per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació 

Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019. 

• Certificat de manteniment de la condició d'Esportistes d'Elit. 

• Ordre de 15 de juny del 2009 de la Conselleria d'Educació, per la qual 

s'estableixen mesures per a promoure i facilitar l'educació en les diferents 

ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'elit de la 

Comunitat Valenciana. 

• Ordre 71/2010 de 15 de juliol de la Conselleria d'Educació, per la qual es 

regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en 

l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa 

simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que 

acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit en la 

Comunitat Valenciana. 

• Ordre 27/2011de 5 de maig de la Conselleria d'Educació, per la qual es 

modifica parcialment l'Ordre de 19 de juny del 2009, de la Conselleria 

d'Educació, per la qual es regula l'organització i el funcionament del Batxillerat 

diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana, i l'Orde 71/2010, de 15 

de juliol, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a 

sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l'Educació Secundària 

Obligatòria i el Batxillerat per part de l'alumnat que cursa simultàniament 

ensenyaments professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició 

d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit en la Comunitat Valenciana. 

• Resolució de 8 de juny de 2011 de la Direcció General d'Ordenació i 

Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es dicten 

instruccions relatives al procediment per a acreditar el manteniment de la 

condició d'esportista d'elit per a l'anotació definitiva de l'exempció de la matèria 

d'Educació Física en els documents d'avaluació en els centres que imparteixen 

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 

• Decret 13/2006 de 20 de gener del Consell de la Generalitat, sobre els 

esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana. 
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PROCEDIMENTS DE CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES I/O EXEMPCIÓ 
D'EDUCACIÓ FÍSICA 

  Convalidació matèries Exempció Educació Física 

Què presente? 

DOCUMENT A de la 

Resolució de 27 de juny de 

2018, del secretari 

autonòmic d'Educació i 

Investigació, per la qual 

s'aproven les instruccions 

per a l'organització i el 

funcionament dels centres 

que imparteixen Educació 

Secundària Obligatòria 

i Batxillerat durant el curs 

2018-2019. 

DOCUMENT B de la Resolució de 27 de juny de 

2018, del secretari autonòmic d'Educació i 

Investigació, per la qual s'aproven les 

instruccions per a l'organització i el 

funcionament dels centres que imparteixen 

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 

durant el curs 2018-2019. 

On i quan? 

En el centre docent abans 

del 31 d'octubre i serà 

segellada i datada pel centre 

en el moment de la seua 

presentació 

En el centre docent abans del 15 d'octubre i serà 

segellada i datada pel centre en el moment de la 

seua presentació 

Documentació 

acreditativa 

Certificat acadèmic 

acreditatiu de la superació 

de l'assignatura amb què se 

sol·licita realitzar la 

convalidació 

Document que acredite tindre formalitzada la 

matrícula per a cursar ensenyances professionals 

de dansa (3) 

Certificat d'ensenyances 

elementals 

Document que acredite estar inclòs en la relació 

d'esportistes d'alt nivell publicada en el BOE, en 

la relació d'esportistes d'èlit publicat en el DOCV, 

o certificació del Consell Valencià de l'Esport per 

a acreditar la condició d'esportista d'alt 

rendiment durant el curs acadèmic a qui es 

referisca dita certificada (3) 

Certificat de superació de la 

prova d'accés a les 

ensenyances professionals 

 

Certificat de matrícula en el 

cas d'estar cursant 

l'assignatura, la superació 

de la qual és necessària per 

a obtindre la convalidació 

(1) 

Qui reconeix La direcció del centre notificarà, abans que finalitze el mes de novembre, la 
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les 

convalidacions? 

concesió o denegació al sol·licitant i a la Inspecció Educativa 

Reclamacions En el termini de 20 díes davant de la direcció territorial competent 

Avaluació Convalidada (2) Pendent d'exempció (4) 

Nota mitjana 

ESO No computa No computa 

Atenció a 

l'alumnat 

La direcció d'estudis dels centres docents establecerà els procediments 

necessaris per a atendre els alumnes durant els períodes lectius d'impartició de 

les matèries objecte de convalidació o exempció 

 

(1) Perquè la convalidació es faça efectiva deberà presentar el certificat acadèmic que acredite la 

superació de l'assignatura abans de la data en què es realitza l'evaluació final extraordinària. 

(2) En el cas que l'assignatura necessària per a obtindre la convalidació s'estiga cursant en el mateix 

curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà la dita matèria com "pendent de 

convalidació" al llarg del curs, consignant-se en blanc la casella corresponent a les actes d'evaluació i 

fent constar en els documents d'avaluació la corresponent diligència. 

Una vegada acreditada la superació de l'assignatura, s'indica la convalidació consignant 

l'expresió "convalidada" en els documents d'evaluació per a la matèria corresponent. 

Si no es presenta el certificat corresponent a la superació de l'assignatura necessària per a obtindre la 

convalidació, la matèria es cumplimentarà amb la calificació "no presentat". 

(3) Per a l'anotació definitiva de l'exempció en els documents d'evaluació, es deberà presentar un 

certificat d'haver mantingut la matrícula o la condició d'esportista d'èlit, alt nivell o rendiment fins a la 

data de l'evaluació final ordinària. De no fer-ho, la matèria es considerarà no superada i l'alumne 

podrà realitzar la prova extraordinària de setembre. 

(4) Des de la concesió de l'exempció per la direcció del centre, es considerarà "pendent 

d'exempció" consignant-se en blanc la casella corresponent de les actes d'evaluació. Si l'alumne perd 

la condició d'esportista d'èlit, alt nivell o rendiment o renúncia a la matrícula en les ensenyances 

professionals de dansa abans de la data de la sessió d'avaluació final ordinària, podrà sol·licitar ser 

avaluat des d'eixe moment en la matèria d'Educació Física. 



PREMIS EXTRAORDINARIS I MENCIÓ HONORÍFICA 

Els centres docents poden atorgar menció honorífica a l'alumnat d'educació secundària 

obligatòria que, partint d'una situació social o personal desfavorable, haja realitzat un 

esforç que meresca ser reconegut per la comunitat educativa com a conseqüència dels 

bons resultats obtinguts en relació amb les seues pròpies circumstàncies. 

Els centres docents poden proposar un màxim de tres candidats per a l'obtenció del 

Premi Extraordinari d'Educació Secundària Obligatòria sempre que aquests reunisquen 

les condicions esmentades en l'ordre corresponent. 

Ambdós tenen la finalitat de donar un reconeixement públic a l'esforç i dedicació de 

l'alumnat en aquesta etapa de l'ensenyament bàsic i de reforçar aquells aspectes que 

incideixen en la millora del sistema educatiu. 

• Ordre 58/2010 de 2 de juny de la Conselleria d'Educació, per la qual es 

regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al 

rendiment acadèmic d'educació secundària obligatòria de la Comunitat 

Valenciana a partir del curs 2009-2010. 

 

Curs 2018 / 2019 

Premis Extraordinaris 

• Resolució d'11 de juny de 2018, del Director General de Política 

Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud dels premis 

extraordinaris al rendiment acadèmic d'educació secundària obligatòria de la 

Comunitat Valenciana, corresponents al curs 2017-2018. 

Premis Nacionals 

• Correcció d'errors de la Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director 

general de Política Educativa, per la qual es publica el llistat d'alumnes de la 

Comunitat Valenciana que podran optar als Premis Nacionals d'Educació 

Secundària Obligatòria corresponents a l'any 2017. 

• Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director general de Política 

Educativa, per la qual es publica el llistat d'alumnes de la Comunitat 

Valenciana que podran optar a premis nacionals d'Educació Secundària 

Obligatòria corresponents a l'any 2017. 
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