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Canvis LOMCE per a ESO curs 2015-16 
 

El proper curs la LOMCE s’aplicarà a 1r. i 3r. d’ESO, 1r de Batxillerat, la FP Bàsica i el 1r. de cicles 

formatius de Grau Mitjà i Superior. A la resta de cursos i les PAU serà d’aplicació la LOE. 
 

A l’ESO hi haurà els següents canvis: 

Matemàtiques: 1 hora més a tercer (passen a ser 4 hores setmanals). 
Religió: 1 hora menys a tercer (passa a ser 1 hora setmanal).  

Educació per la ciutadania: desapareix. 
Música: 1 hora menys a primer (passa de 3 a 2 hores). 

En segon està previst que passi a tenir 2 hores (quan no en tenia cap). Per tant, el proper curs no hi hauria 

cap hora de música a 2n. però el curs 2016-17 ja hi hauria 2 hores, la qual cosa suposaria una disminució  

puntual de les hores de música el proper curs que es recuperarien el següent curs 2016-17. 

Perdrà l’hora que tenia a tercer. 

Visual i Plàstica: 2 hores en primer curs (no en tenia cap). 
En segon curs de 3 hores passarà a no tenir-ne cap. Per tant, tot i que a partir del curs 2016-17 no hi ha 

prevista cap hora d’aquesta matèria a 2n. d’ESO, el proper curs 2015 -16 si que hi hauria les 3 hores del 

sistema LOE, la qual cosa suposaria un important increment de les hores d’aquesta matèria per un únic 

curs escolar. 

Passa d’1 a 2 hores a tercer. 
 

Per tal d’evitar els problemes que es derivarien de la implantació progressiva del calendari, entre d’altres de 
caràcter laboral, està previst que en els documents d’organització i gestió del Departament d’Ensenyament es 
prevegi la possibilitat d’avançar l’aplicació de la distribució que preveu la LOMCE també al segon curs d’ESO. En 
aquest cas, a segon d’ESO es faria 1 hora més de llengua estrangera i implicaria que els alumnes de tercer d’ESO 
fessin més hores de música que d’educació visual i plàstica. 
 

L’esborrany de Decret que regula el desplegament del currículum de l’ESO també preveu la possibilitat que les 
matèries de música i d’educació visual i plàstica siguin intercanviables a 2n. i 3r. d’ESO.  
 

El treball de síntesi i el projecte de recerca no presenten cap modificació.  
 

Està previst que s’avanci al tercer curs de la ESO l’orientació acadèmica i professional i es faci els mesos de 
febrer-maig de 2016. 
 

La prova de tercer d’ESO no es tindrà en consideració per aconseguir el títol ni tindrà efectes acadèmics.  
 

Matèries optatives que podran ser d’oferta obligada (almenys en un dels tres primers cursos)  
- Cultura clàssica (35 hores)  
- Empreneduria (35 hores)  
- Segona Llengua Estrangera (105 hores)  
 

El Departament d’Ensenyament podrà autoritzar projectes educatius que impliquin una organització diferent a 
l’establerta, amb limitacions:  
- No es permetran canvis en educació física, religió, tutoria i treball de síntesi. 
- S’haurà de mantenir un mínim d’hores de 1r. a 3r.: Català: 315 h. Castellà: 315 h. Llengua estrangera: 350 h. 
Ciències socials: 315 h. Matemàtiques: 385 h. Ciències Naturals: 350 h. Tecnologia: 210 h. Música: 140 h. Visual i 
Plàstica: 140 h. 


