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QUÈ ES EL PDC?

Els Programa de Diversificació Curricular

està orientat a la consecució del títol de

Graduat en Educació Secundària

Obligatòria, per part dels qui presenten

dificultats rellevants d'aprenentatge

després d'haver rebut, si és el cas,

mesures de suport en el primer o segon

curs d'aquesta etapa, o als qui aquesta

mesura d'atenció a la diversitat els siga

favorable per a l'obtenció del títol.



PDC

Amb caràcter general, els programes de

diversificació curricular es duran a terme

en dos anys, des de tercer curs fins al final

de l'etapa.



Ha cursat 2n curs de l’ESO, no està en condicions de

promocionar al curs següent i l’equip educatiu el proposa per

a què curse el programa PDC de 3r curs de l’ESO per

considerar que aquest programa és l’opció més adequada per

a finalitzar amb èxit l’etapa i obtindre el títol de Graduat o

Graduada en Educació Secundària Obligatòria. 

Ha cursat 3r curs de l’ESO, no està en condicions de

promocionar al curs següent i l’equip educatiu el proposa per

a què curse el programa PDC de 3r curs de l’ESO per

considerar que aquest programa és l’opció més adequada per

a finalitzar amb èxit l’etapa i obtindre el títol de Graduat o

Graduada en Educació Secundària Obligatòria.

Requisits d'accès a tercer de PDC



ES REQUEREIX

Avaluació acadèmica

Ser proposat per l'equip docent

Informe d'idoneïtat de la mesura

Es realitza una vegada oït l'alumne o

alumna

Autorizació de les famílies



ORGANITZACIÓ DEL PDC

1 TREBALL PER
ÀMBITS

Àmbit lingüístic i social

Àmbit científic

Àmbit pràctic

2 MATÈRIES 

Llengua estrangera

Educació Física

Projectes interdisciplinars

Una matèria optativa





Treball per àmbits en el
grup de PDC (22 h)

1 Lingüístic i social
(9 h)
Castellà 

Valencià 

Geografía i Historia 

2 Científic (8h)
Matemàtiques 

Biologia i Geologia 

Física i Química 

3 Pràctic (4h)
Tecnologia i Digitalització 

Aspectes d'Orientació i

Iniciació professional

4 Tutoria (1h)
Tutoria en el grup PDC  



GRUP PDC

Màxim 16 alumnes.

3 professors/es per als àmbits.

La resta de matèries en el grup 

ordinari de referència de 3r ESO



GRUP 3 ESO

Educación Física (2h)

Llengua estrangera (4h)

Projectes interdisciplinars (2h)

Religió/atenció educativa (1h)

Una  optativa (2h)



PROMOCIÓ
4 ESO

Tot aprovat 
o amb 1 àmbit suspès o 
2 matèries suspeses

Excepcionalment si ho considera

l'equip educatiu



DUBTES I
ACLARIMENTS

ThankThankThank
you!you!you!


