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Paper de la Inspecció d’Educació

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei 3/2020.

Article 151. Funcions de la inspecció educativa.

01.





Autonomia de Centre02.

CONCEPTES CLAU

• Autonomia dels centres.

• Aplicar Autonomia.

• Coneixement dels aspectes regulats i dels que es té capacitat

d’autonomia.

REFERÈNCIES NORMATIVES

Llei Orgànica d’Educació: Article 120. Disposicions generals.

“1. Els centres disposaran d'autonomia pedagògica, d'organització

i de gestió en el marc de la legislació vigent i en els termes

recollits en la present Llei i en les normes que la desenvolupen”.



Autonomia de Centre02.

Reial Decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria

Article 13.4- Els centres docents, en l'ús de la seua autonomia, desenvoluparan i completaran, en el seu cas, el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria

establert per les administracions educatives, concreció que formarà part del projecte educatiu

Art. 26.3.-Els centres educatius tindran autonomia per a organitzar els grups i les matèries de manera flexible i per a adoptar les mesures organitzatives o

d'atenció a la diversitat més adequades a les característiques del seu alumnat. Com a part d'aquestes mesures, podran establir organitzacions didàctiques que

impliquen impartir conjuntament diferents matèries d'un mateix àmbit, d'acord amb el seu projecte educatiu i en els termes que disposen les administracions

educatives.

Art. 26.4. Els centres, concretaran o adaptaran els currículums establerts per l'Administració educativa i la incorporaran al seu projecte educatiu, que impulsarà

i desenvoluparà els principis, objectius i metodologia propis d'un aprenentatge competencial orientat a l'exercici d'una ciutadania activa.

Art.26.6. En l'exercici de la seua autonomia, els centres podran adoptar experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball,

formes d'organització, normes de convivència i ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu de matèries o àmbits.



Autonomia de Centre02.

Reial Decret 243/2022, de 5 de abril, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat

Article 18.-Currículo-

Els centres docents, en l'ús de la seua autonomia, desenvoluparan i completaran, en el seu cas, el currículum del Batxillerat establit per les administracions

educatives, concreció que formarà part del seu projecte educatiu, que impulsarà i desenvoluparà els principis, objectius i metodologia propis d'un

aprenentatge competencial orientat a l'exercici d'una ciutadania activa.

Art. 26.3.-Autonomia dels centres.

Els centres docents desenvoluparan i completaran el currículum adaptant-lo a les característiques de l'alumnat i a la seua realitat educativa. Igualment,

promouran compromisos educatius amb les famílies o amb els tutors i tutores legals del seu alumnat, o amb el propi alumnat en el cas dels majors d'edat, en els

quals es consignen les activitats que els integrants de la comunitat educativa es comprometen a desenvolupar per a facilitar el progrés educatiu de l'alumnat.

26.4. En l'exercici de la seua autonomia, els centres podran adoptar experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball,

formes d'organització, normes de convivència, ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu de matèries, en els termes que establisquen les

administracions educatives i dins de les possibilitats que permeta la normativa aplicable, inclosa la laboral, sense que, en cap cas, supose discriminació de cap

mena, ni s'imposen aportacions a les famílies o als tutors i tutores legals, ni exigències per a les administracions educatives.



Generar el debat pedagògic als claustres03.

CONCEPTES CLAU

• Canvi de paradigma

• Organitzar espais per al debat pedagògic entre

els docents.

• Fomentar cultura de diàleg i participació.

• Dotar d’estratègies de debat al claustre.

• Augmentar eficàcia i eficiència a les reunions.

• Formar-se en aprenentatges basats en

evidències (rol investigador en acció)

REFERÈNCIES NORMATIVES

Llei Orgànica d’Educació: Article 91. Funcions del professorat.

“l) La investigació, l'experimentació i la millora contínua dels processos d'ensenyament

corresponent.

2. Els professors realitzaran les funcions expressades en l'apartat anterior sota el principi de

col·laboració i treball en equip”.

Llei Orgànica d’Educació: Article 129. Competències.

El Claustre de professors tindrà les següents competències:

“a) Formular a l'equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l'elaboració dels projectes del

centre i de la programació general anual”.

“d) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la investigació pedagògica i en la

formació del professorat del centre”.

Art. 33.- Decret 252/2019 que regula l’organització i el funcionament dels centres públics que

imparteixen ESO, Batxillerat i FP.



Funcions ESO i Batx

Art. 37.-Atribucions de la comisión de coordinació pedagògica

• Assegurar la coherència entre el projecte educatiu i els diferents projectes, plans, programes 
i actuacions desenvolupades pels centres

• Promover actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado.

Art. 39 Funcions dels equips educatius:

• Formular propostes a l'equip directiu, a la comissió de coordinació pedagògica i al claustre de professorat, relatives a l'elaboració i 
la modificació del projecte educatiu de centre i del pla d'actuació per a la millora.

• Adoptar criteris metodològics comuns per a facilitar 
la coherència del procés d'ensenyament i aprenentatge amb tot l'alumnat del grup.

Art. 42 Funcions dels departaments:

a) Formular propostes a l'equip directiu, a la comissió de coordinació pedagògica i al claustre del professorat, relatives a l'elaboració i 
modificació del projecte educatiu i del pla d'actuació per a la millora.

b) Elaborar les programacions didàctiques dels ensenyaments corresponents a les matèries, mòduls i àmbits integrats en el 
departament, d'acord amb les directrius de la comissió de coordinació pedagògica i sota la coordinació de la direcció de departament.

C) Proposar activitats de formació que promoguen l'actualització didàctica del professorat i la utilització de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, d'acord amb el projecte educatiu del centre.

d) Promoure el treball col·laboratiu entre els membres del departament i entre els diferents departaments a través de projectes que 
afavorisquen la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre

DECRET 252/2019 (articulat referent a funcions)



Generar el debat pedagògic als claustres03.
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Coneixement de les etapes on s’imparteix docència
El paradigma de l'educació secundària amb la LOMLOE
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Finalitat de l'ESO (art. 22 LOMLOE)

Adquirir els elements bàsics de la culturaA

Desenvolupar i consolidar els hàbits d'estudi i de treball

Preparar a l'alumnat per a la incorporació a estudis posteriors + inserció
laboral

Orientar des de perspectives educatives i professionals

B

C

D



Finalitats de BATX (art. 32 LOMLOE)

Proporcionar maduressa intelectual i humana, formació, coneixements, habilitats i actituds.A

Adquirir i assolir competències indispensables per al futur formatiu i professional

Capacitar per a l'accés a l'educació superior

B

C

Ciències i Tecnologia
Humanitats i 

Ciències
Socials

Arts General

Arts Plàstiques, Imatge i 
Disseny

Música i Arts Escèniques



Coneixement de les etapes on s’imparteix docència04.

Educació Secundària Obligatòria

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei 3/2020

Article 26. Principis pedagògics ESO

Els centres elaboraran propostes pedagògiques per a tot l’alumnat atenent a la seua diversitat.

S’arbitraran mètodes que tinguen en compte els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, afavorisquen la capacitat d’aprendre per sí mateixa i

promoguen el treball en equip.

Es prestarà especial atenció a l’adquisició i desenvolupament de les competències.

Es fomentarà la correcta expressió oral i escrita

Es fomentarà l’ús de les matemàtiques.

Es dedicarà un temps a la lectura en totes les matèries.

Es dedicarà un temps de l’horari lectiu a la realització de projectes significatiu i rellevants i a la resolució col·laborativa de problemes, reforçant

autoestima, autonomia, reflexió i responsabilitat

Possibilitat que professorat impartisca més d’una matèria a un mateix grup d’alumnat



Coneixement de les etapes on s’imparteix docència04.

Batxillerat

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei 3/2020

Article 35. Principis pedagògics.

• Afavorir l’aprenentatge autònom

• Afavorir el treball en equip

• Afavorir la capacitat per aplicar mètodes d’investigació apropiats.

• Especial atenció a l’orientació educativa i professional

• Interés i hàbit lector en les distintes matèries

• Fomentar capacitat d’expressar-se correctament en públic

• Alternatives metodològiques i organitzatives per facilitar accés al currículum a l’alumnat NESE



Reflexar el acords establerts al claustre dins del PEC05.

CONCEPTES CLAU

• Document de referència escolar.

• Aportacions comunitat educativa.

• Difusió i transparència.

• Contingut clar i reflexa compromís col·legiat

• Redactar els acords dins dels plans o programes

PEC.

• Fomentar la cultura de redacció.

• Mesures de resposta educativa per a la inclusió

• Incorporar els criteris bàsics que han d’orientar

l’establiment de mesures a mitjà i a llarg termini

per a la coordinació de la continuïtat entre

etapes i nivells.

REFERÈNCIES NORMATIVES AL PEC

DECRET 252/2019. Article 70: Consideracions generals.

“2. El projecte educatiu recull els principis que fonamenten, donen sentit i orienten les

decisions que generen i vertebren els diferents projectes, plans i activitats del centre.

4. El seu contingut ha de ser clar i reflectir un compromís col·legiat de tota la comunitat escolar

per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, econòmica i cultural del

context per al qual es defineix, tenint en compte les característiques de l’alumnat, de la

comunitat educativa i de l’entorn social i cultural del centre”.

• EQUIP DIRECTIU: COORDINA I REDACTA

• CONSELL ESCOLAR: DIRECTRIUS/INFORME AVALUACIÓ

• CLAUSTRE: PROPOSA

• SECTORS COMUNITAT EDUCATIVA: PROPOSEN



Arribar acords pedagògics, curriculars i organitzatius05.

CONCEPTES CLAU

• Organitzar espais de debat.

• Fomentar cultura de diàleg.

• Dotar d’estratègies de debat al claustre.

• Els acords centrats en l’alumnat (centre de

l’aprenentatge).

• CENTRE: ELABORA

• CLAUSTRE: APROVA I AVALUA

REFERÈNCIES NORMATIVES CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

Llei Orgànica d’Educació: Article 129. Competències.

El Claustre de professors tindrà les següents competències:

“b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de

la programació general anual”.



1er nivell
concreció

• Disposicions
legals vigents

2º nivell 
concreció

•PEC

3r. Nivell
concreció

•Concreció 
curricular

4º nivell 
concreció

•Proposta 
pedagògica

5º nivell 
concreció

•Programació
d'aula

Es concreta i 
desenvolupa

Es concreta i 
desenvolupa

Es concreta i 
desenvolupa

Es concreta i 
desenvolupa

Currículum 
obert, flexible 

i dinámic

Admón

Redacció equip
directiu
Directrius:CE
Propostes: Claustre i 
Com. educativa

Redacció departament
Elabora i avalua

Nivells Concreció Curricular06.

Cada centre al PEC
Claustre: aprova
Recull propostes
pedagògiques

Redacció: docent
Elabora i avalua



CONCRECIÓ DOCUMENT ELABORA PROPOSA AVALUA Es recullen

2n nivell PEC Equip directiu CE (Directrius)
Propostes de tota 

la Comunitat
educativa

CE

3r nivell Concreció
curricular

Centre
Aprovada pel

Claustre

CE Forma part del 
PEC

4rt nivell Proposta
pedagògica

Departaments Departaments Departament
CE

Concreció
curricular

5é nivell Programació
d’aula

(intencions
educatives 

+adequacions
DUA)

Docent Departament Docent
Coherent amb 

PEC
i proposta

pedagógica



La concreció Curricular07.

CONCEPTES CLAU

• Part del PEC.

• Aprovar-la és competència del claustre.

• Impulsa i desenvolupa els principis, els

objectius i la línia pedagògica pròpia de cada

centre per a un aprenentatge competencial

• Incorpora les propostes pedagògiques dels

departaments.

• Centres han de desenvolupar, completar,

adequar i concretar el currículum establert al

Decret.

REFERÈNCIES NORMATIVES

DECRET 252/2019. Article 71: Contingut del projecte educatiu de centre.

“El projecte educatiu de centre inclourà, com a mínim, els aspectes següents:

d) La concreció dels currículums establits per l’Administració educativa per als diferents

ensenyaments impartits al centre.

Art. 33.- El claustre establirà els criteris per a l’elaboració de la concreció dels currículums i el

PAM.

Decret del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum de l’Educació
Secundària Obligatòria. 
Art.-21 Concreció curricular.



Línia Pedagògica de Centre08.

CONCEPTES CLAU

• Part del PEC.

• Part del concreció curricular

• Impregna les propostes pedagògiques i les

programacions d’aula

• Aprovar-la és competència del claustre.

• Centres han de desenvolupar, completar,

adequar i concretar el currículum establert al

Decret.

REFERÈNCIES NORMATIVES

DECRET 252/2019. Article 55: Contingut del projecte educatiu de centre.

“El projecte educatiu de centre inclourà, com a mínim, els aspectes següents:

d) La concreció dels currículums establits per l’Administració educativa per als diferents

ensenyaments impartits al centre.



Proposta Pedagògica de Centre09.

CONCEPTES CLAU

• Part del PEC.

• Elaborada i avaluada per cada departament

• Es recullen a la concreció curricular del centre

• Aprovar-la és competència del claustre.

• Ha de concretar els elements fonamentals del

currículum de cada matèria.

REFERÈNCIES NORMATIVES

DECRET DEL CONSELL (ART. 21)

Cada departament didàctic, coordinat i dirigit pel cap o la cap del 
departament, i en el cas dels centres privats l’òrgan amb competències
anàlogues, ha d’elaborar i avaluar la proposta pedagògica de les matèries
assignades al departament. 
Aquestes propostes s’han de recollir en la concreció curricular del centre.

En cada proposta pedagògica s’ha de desenvolupar, completar, adequar i 
concretar el currículum establit en els annexos III i IV d’aquest decret
d’acord amb la línia pedagògica acordada i adaptar-ho a les 
característiques de l’alumnat i de l’entorn del centre. 



Programació d’aula10.

CONCEPTES CLAU

• Part del PEC.

• Aprovar-la és competència del consell escolar

(PGA)

• Fruit de la reflexió pedagògica.

• Instrument flexible, revisable i obert

• Intencions educatives de les situacions

d’aprenentatge

• Adequades per atendre NESE des de la visió

del DUA

REFERÈNCIES NORMATIVES

DECRET CONSELL QUE ESTABLEIX L’ORDENACIÓ I EL CURRÍCULUM DE L’ESO.

Art. 22.- Cada docent ha d’elaborar i avaluar la programació d’aula de 
cadascuna de les matèries o àmbits que imparteix en coherència amb la 
línia pedagògica descrita en el projecte educatiu del centre i els criteris
acordats en la proposta pedagògica de cada matèria

Art. 37.-

A l’inici de cada curs escolar, la direcció del centre ha de garantir la difusió
dels criteris d'avaluació i promoció establits en la concreció curricular 
fixada pel centre. Igualment cada professor o professora ha d'informar
l'alumnat i les famílies o representats legals sobre el contingut de la 
programació d'aula, els plans de reforç i els criteris de qualificació. 



Reial Decret 217/2022, de 29 de març pel qual s’estableix l’ordenació I els ensenyaments minims de 
l’Educació Secundària Obligatòria

Article 2 (definicions)

- f) Situacions d’aprenentatge: situacions i activitats que impliquen el desplegament per part de l’alumnat
d’actuacions associades a competències clau i competències específiques i que contribueixen a l’adquisición
i desenvolupament d’aquestes.

Article 12. Competències específiques, criteris d’avaluació i sabers bàsics

- 2. Per a l’adquisició i desenvolupament, tant de les competències clau com de les competències
específiques, l’equip docent planificarà situacions d’aprenentatge en els termes que disposen les
administracions educatives. (Descripció en l’ANNEX 3 del Reial Decret)

Les situacions d’aprenentatge tenen una interacción directa també amb aspectes com:

- La utilització generalitzada d’instruments d’avaluació variats, diversos accesibles i adaptats. (art.15)

- El Disseny Universal de l’Aprenentatge i en general la perspectiva inclusiva de l’educació.

Situacions d’aprenentatge11.



Significatives i 
rellevants per a 

resoldre problemes de 
forma creativa i 

cooperativa

Ben contextualitzades

Respectuoses amb les 
experiències de 

l’alumnat

Que connecten allò 
après amb la vida real

Senten les bases de 
l’aprenentatge al llarg 

de la vida

Aliniades amb el DUA

Partir d’objectius clars i 
integrar diversos 

sabers bàsics

ANNEXE III (RD 217/2022)
L'adquisició i el desenvolupament de les
competències clau del Perfil de sortida de
l'alumnat al final de l'ensenyament bàsic,
que es concreten en les competències
específiques de cada matèria o àmbit de
l'etapa, es veuran afavorits per
metodologies didàctiques que reconeguen
a l'alumnat com a agent del seu propi
aprenentatge.

Per a això és imprescindible la
implementació de propostes pedagògiques
que, partint dels centres d'interès dels
alumnes i alumnes, els permeten construir
el coneixement amb autonomia i
creativitat des dels seus propis
aprenentatges i experiències.



En l’apartat s’ofereixen a banda un seguit de criteris per a
dissenyar les situacions d’aprenentatge:

• Necessitat de plantejar problemàtiques corresponents
a contextos reals i que permeta desenvolupar més
d’una competència.

• Involucrar conceptes, procediments i actituds.

• Ser obertes i poder graduar-se.

• Incitar a la reflexió, promoure la competència clau
d'aprendre i aprendre, i desenvolupar un enfocament
crític.

• Permetre un tractament interdisiciplinari.

• Permetre ser abordades tant individualment com de
forma grupal i amb enfocament inclusiu.

• Incloure enunciats formulats de forma directa i
indirecta.

• Contemplar formats variats: enunciats verbals amb o
sense il·lustracions de suport, enunciats amb
incorporació de diferents fonts d'informació, i
enunciats que exigeixen interpretar taules o gràfics.



TIL

Reflexió lingüistica

Anàlisi contrastiva

Incitar a la reflexió, 
i enfocament crític

Permetre un 
tractament 

interdisiciplinari

Abordables
individualment o 
de forma grupal

Enfocament 
inclusiu

Usos discursius

Textos multimodals

DISSENY DE 
SITUACIONS 
D’APRENENTATGE

(exemple llengües) Capacitat de diàleg

Capacitat de 
mediació

Foment de la 
creativitat

Ús de les TIC

9 CE

3 blocs

DUA



Continuïtat entre etapes i cicles11.

CONCEPTES CLAU

• La concreció curricular ha de garantir la

continuïtat del procés educatiu

• Coordinació i orientació

• Millorar processos d’acollida

• Preveure eines de traspàs informació i

seguiment personalitzat

• Messures específiques per coordinar-se EP-

ESO o ESO-BATX_FP

• Responsable: equip directiu

REFERÈNCIES NORMATIVES

DECRET --- del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum de 
l’Educació Secundària Obligatòria. 

Art. 20.9.-Per a garantir la continuïtat del procés de formació i una transició
i evolució positives des de l'Educació Primària a l'Educació Secundària
Obligatòria, i des d'aquesta a l'Educació Secundària Postobligatòria, els
centres han d’establir mecanismes per a afavorir la coordinació entre les 
diferents etapes

Art. 28 Continuïtat entre etapes.

Els centres educatius han de preveure mecanismes de coordinació per a 
garantir la continuïtat del procés educatiu de l'alumnat en la transició
entre etapes i modalitats d’escolarització, supose o no un canvi de centre 
per l'alumne. 



Avaluació: continua, formativa e integradora

Títol IV del Decret xxx del Consell
12.

CONCEPTES CLAU (art. 15 RD 217/2022)

• Avaluació com a procés continuo, formatiu i integrador.

• Els criteris d’avaluació es fixen a l’Annex II

• L’avaluació servirà per mesurar el grau d’assoliment de les

competències i dels objectius establerts

• Permanència al mateix curs mesura de caràcter excepcional

• No més es podrà repetir 2 vegades màxim al llarg de

l’ensenyament secundari i 1 vegada el mateix curs.

• Sessions avaluació: compartir informació i adoptar decisions

sobre procés aprenentatge

• Al menys 1 sessió d’avaluació per trimestre (autonoma)

• S’ha d’escoltat la veu de l’alumnat

AVALUACIONS DIAGNÒSTIC

2 ESO

CENSAL

Caràcter informatiu, 
formatiu i orientador

4 ESO

MOSTRAL

Pluriennal

Caràcter informatiu, formatiu i 

orientador

PERFIL DE SORTIDA

• Fundamenta les decisions curriculars, les estratègies i les orientacions

metodològiques en la pràctica lectiva

• És el referent últim per a l’avaluació de l’etapa.

INFORME D’AVALUACIÓ AL MENYS TRIMESTRAL

Comunicació amb les famílies i l’alumnat

Desenvolupament del seu procés educatiu

Destaca progresos, dificultats superades, esforç, talents, fortaleces i 

aspectes que cal continuar treballant + QUALIFICACIONS
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INFORMES

• Informes idoneïtat (3PDC-4PDC-PAC) (Annexos

VII- VIII-IX)

• Informe d’avaluació (Annex X)

• Informe personal per trasllat (Annex XVIII)

• Certificat oficial de nivell d’adquisició de les

competències de l’ESO (Annex XI)

• Actes d’avaluació (Annex XII)

• Expedient acadèmic (Annex XIII)

• Historial Acadèmic (Annex XIV)

CONSELL ORIENTADOR (Annexos XV-XVI-XVII)

2 ESO 4 ESO

AVALUACIÓ DELS ÀMBITS

La qualificació dels àmbits, en cas que es configuren, s’ha de 
fer de forma integrada, entenent que, en aquest cas la 
qualificació obtinguda, serà comuna a les matèries que en
formen part. Per tant, la qualificació (el resultat acadèmic
que apareix en l’expedient) de cadascuna de les matèries que 
integren els àmbits és la mateixa i s’ha de consignar per 
separat. 

3ESO per 

CFGB

Avaluació grau assoliment competències



Moltes gràcies!!

ortiz_marbal@gva.es


