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Recull Legislatiu vigent a les oposicions del cos de secundària

Lleis Orgàniques

ü LLEI ORGÀNICA 8/1985, de 3 de juliol, de dret a l’educació. (LODE)

ü Articles derogats per la LOQE: art. 4, 5.5, 6, 7.2e, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 47, 48, 49,
52.1, 53 i 57.c

ü LLEI ORGÀNICA 1/1990, de 3 d’octubre. Llei d’Ordenació General del Sistema
Educatiu (LOGSE)

ü Articles derogats per la LOCE: del 3 fins el 29 ambdós inclosos, 31.1, 31.2, 32,
39.3, 55, 57, 58, 61.2, 61.3, 62 i 66. Disposició addicional 2, 9 10.2 i 16.

ü LLEI ORGÀNICA 9/1995, de 20 de novembre. Centres docents. Avaluació i govern.
Participació. (LOPEGCE)

ü Articles derogats per la LOQE: Capítol II, Títols II i III, articles 35, 36, 38.1, 39, 40,
41, 42, 43. Disposició addicional 2, 3, 5, 6 i 8.

ü LLEI ORGÀNICA 10/2002 DE QUALITAT DE L’EDUCACIÓ (23 de desembre de 2002)
(LOQE)

Reials Decrets (Atenció, malgrat que s'han publicat els RD que desenvolupen
la LOQE, la Conselleria no ha establert el currículum a partir dels RD nous,
els currículums en vigor són els desenvolupats a partir del RD 1007/91 i
posteriors).

ü REIAL DECRET 1007/1991, de 14 de juny, pel que s’estableixen els ensenyaments mínims
corresponents a l’E.S.O.

ü REIAL DECRET 1700/1991, de 29 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura del Batxillerat.
(B.O.E. 288/91 DE 2 DE DICIEMBRE DE 1991).

ü REIAL DECRET 1178/92, de 2 d'octubre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims del
Batxillerat. (BOE 253/92 DE 21 DE OCTUBRE DE 1992).

ü REIAL DECRET 676/1993, de 7 de maig, pel que s’estableixen directrius generals sobre els
títols i els corresponents ensenyaments mínims de formació professional.

ü REIAL DECRET 3473/00, de 29 de desembre, pel qual es modifica els ensenyaments mínims
en l'ESO.

ü REIAL DECRET 3474/00, de 29 de desembre, pel qual modifica l'estructura i els
ensenyaments mínims del Batxillerat.

ü REIAL DECRET 831/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general i els
ensenyaments comuns d’ESO (B.O.E. DE 3 DE JULIOL DE 1991)(Correcció BOE 6-08-2003)



ü REIAL DECRET 832/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general i els
ensenyaments comuns de Batxillerat (B.O.E. DE 4 DE JULIOL DE 1991)(Correcció BOE 8-08-
2003)

ü ORDRE ECD/1923/2003, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen els elements bàsics dels
documents d’avaluació dels ensenyaments escolars de règim general regulats per la LOQE i
els requisits formals derivats de processos d’avaluació que són precisos per a garantir la
mobilitat de l’alumnat (B.O.E. DE 11 DE JULIOL DE 2003)(Correcció BOE 8-08-2003)

ü ORDRE ECD/2286/2003,de 31 de juliol, de modificació de l’Ordre de 12 de novembre de
1992,sobre avaluació en ESO. (B.O.E. DE 12 D’AGOST DE 2003)

Normativa desenvolupada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports

ü DECRET 47/92, de 30 de març, pel qual s'estableix el currículum de l'ESO a la Comunitat
Valenciana. DOGV 06/04/92

ü DECRET 174/94, de 19 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del Batxillerat a la Comunitat
Valenciana.

ü DECRET 39/02, de 5 de març, pel qual modifica el Decret 47/92, el qual estableix el currículum
en l'ESO.

ü DECRET 50/02, de 26 de març, pel qual modifica el Decret 174/94, el qual estableix el
currículum del Batxillerat.

ü ORDRE de 23 d’abril de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre
avaluació en E.S.O. (DOGV 29-06-93)

ü ORDRE de 26 d’octubre de 1994, per la qual s’aprova el llibre de qualificacions de FP (DOGV
17-11-94)

ü ORDRE de 17 de gener de 1995, sobre avaluació del BATXILLERAT (DOGV 1-03-95)

ü ORDRE de 9 de maig de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la que es regulen
les matèries optatives en l’E.S.O.

ü ORDRE de 20 de setembre de 1996, per la qual es modifica  ORDRE de 23 d'abril de 1993,
sobre avaluació en ESO (DOGV 18-11-96)

ü CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 20 de setembre de 1996, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, per la que es modifica l’Ordre de 23 d’abril de 1993, sobre avaluació en
E.S.O.

ü CORRECCIÓ d’errades de l’annex I/2 de l’Ordre de 20 de setembre de 1996, de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, per la que es modifica l’Ordre de 23 d’abril de 1993, sobre
avaluació en E.S.O.

ü DECRET 234/1997, de 2 de setembre, del Govern valencià, pel qual s'aprova el Reglament
Orgànic i Funcional dels instituts d’Ed. Secundària. DOGV 8/9/1997

ü DECRET 8/1998, de 3 de febrer, del Govern valencià, pel que s’estableix l’ordenació general
dels ensenyaments de Formació Professional Específica i les directrius sobre els seus títols.

ü RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 1998, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i
Política Lingüística, per la que es donen instruccions sobre l’avaluació i la promoció de
l’alumnat d’ESO.

ü ORDRE de 7 de setembre de 1998, per la qual es modifica annex III  ORDRE de 17 de gener
de 1995, sobre avaluació del BATXILLERAT i annex III de l’ORDRE de 10 de maig de 1995,
per la qual s’estableixen les matèries optatives de BATXILLERAT i es regula el seu currículum
(DOGV 29-10-98)



ü ORDRE de 29 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la que es modifica
parcialment l’Ordre de 9 de maig de 1995, de la Conselleria de Educació i Ciència, per la qual
es regulen les matèries optatives en l’E.S.O.

ü RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2000, de la Direcció General de Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística, per la que es donen instruccions sobre l’avaluació i la promoció
de l’alumnat d’E.S.O.

ü RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2000, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
i Política Lingüística, sobre les Programacions Didàctiques en l'E.S.O.

ü ORDRE de 3 d’octubre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual
s’anticipa l’aplicació de l’avaluació, la promoció i els requisits per a l’obtenció del Títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria, regulats per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de Qualitat de l’Educació, en el curs acadèmic 2003-2004.

o  Deroga els apartats 2n; 3r, 1; 7è, 1 i 2; 9è; 10è, 11è, 1; 12è; 16è i la disposició
addicional primera, de l'Ordre de 23 d'abril de 1993, sobre avaluació en ESO.

o Deroga els apartats 20; 21; 22; 29, 1, 4 i 5; 32; 39, 1 i 4, de l'Ordre de 18 de juny de
1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula
l'atenció a la diversitat en l'ESO (DOGV 29-06-99).

o Deroga íntegrament la Resolució de 26 de juliol del 2000, de la Direcció General
d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es donen
instruccions sobre l'avaluació i la promoció de l'alumnat d'ESO (DOGV 24-08-00)

Atenció a la diversitat Secundària

ü Ordre de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es
regula l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria (DOGV 29-06-99).
Derogada en part per l’ordre d’avaluació de l’ESO .

ü ORDRE conjunta de 24 de febrer de 2000, de les Conselleries de Cultura, Educació i Ciència i
de Treball, per la que es regulen els programes de  garantia social en la Comunitat
Valenciana. [2000/X2002]

ü ORDRE d'11 de juliol de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es modifica
l'apartat 25 de l'Ordre de 18 de juny de 1999 (DOGV de 29.06.1999) per la qual es regula
l'atenció a la diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria.

ü RESOLUCIÓ de 22 de març de 2002, de les Direccions Generals de Centres Docents, i
d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació,
per al desenvolupament de les modalitats d'iniciació professional i per a alumnat amb
necessitats educatives especials dels programes de garantia social, regulats per l'Ordre de 24
de febrer de 2000, en instituts d'Educació Secundària i en centres públics d'Educació Especial,
per al curs 2002/2003.

Educació Compensatòria

ü REIAL DECRET 299/1996, de 28 de febrer, d’ordenació de les accions dirigides a la
compensació de desigualtats en educació.

ü ORDRE de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la que es regula
l’atenció als alumnes amb necessitats de compensació educativa. [2001/X6756]



Serveis Psicopedagògics Escolars

ü DECRET 53/1989, de 18 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que es regulen
els Serveis Psicopedagògics Escolars de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

ü CORRECCIÓ d’errades del Decret 53/1989, de 18 d’abril, del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel que es regulen els Serveis Psicopedagògics Escolars de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència.

ü ORDRE de 3 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la que
s’organitzen els Serveis Psicopedagògics Escolars, en desenvolupament del Decret 53/1989,
de 18 d’abril.

ü CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 3 de maig de 1989, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, per la que s’organitzen els Serveis Psicopedagògics Escolars, en
desenvolupament del Decret 53/1989, de 18 d’abril.

ü ORDRE de 14 de febrer de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que,
en desenvolupament del Decret 53/1989 de 18 d’abril, es donen normes per a el funcionament
dels Serveis Psicopedagògics Escolars.

ü CORRECCIÓ d’errades a l’Ordre de 14 de febrer de 1990, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, per la que, en desenvolupament del Decret 53/1989 de 18 d’abril, es
donen normes per al funcionament dels Serveis Psicopedagògics Escolars.

ü ORDRE d’1 de març de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que
s’amplia i es modifica la composició dels Serveis Psicopedagògics Escolars, organitzats per
l’Ordre de 3 de maig de 1989 (DOGV de 30 de maig de 1989), en desenvolupament del Decret
53/1989, de 18 d’abril.

ü ORDRE de 2 d’abril de 1991, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència per la que es
modifica la composició dels Serveis Psicopedagògics Escolars, organitzats per l’Ordre d’1 de
març de 1990 (DOGV de 04.06.90) en desenvolupament del Decret 53/1989, de 18 d’abril.

ü ORDRE de 29 de maig de 1992, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la que
modifica la composició dels Serveis Psicopedagògics Escolars organitzats per l’Ordre de 2
d’abril de 1991 (DOGV de 30.05.91), en desenvolupament del Decret 53/1989, de 18 d’abril.

ü CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 29 de maig de 1992, del Conseller de Cultura, Educació
i Ciència, per la que modificava la composició dels Serveis Psicopedagògics Escolares.

ü DECRET 131/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els serveis
especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional. [94/5086]

ü ORDRE de 10 de març de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es
determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics del funcionament dels Serveis
Psicopedagògics Escolars de sector.

ü RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 1996, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i
Política Lingüística per la qual es dicten instruccions que regulen el funcionament dels Serveis
Psicopedagògics Escolars i l’elaboració del pla d’activitats i de la memòria d’aquests per al
curs 1996-1997.

ü RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2002, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística, per la qual es donen instruccions que regulen l’organització
dels Serveis Psicopedagògics Escolars i l’elaboració del seu pla d’activitats i de la seua
memòria per al curs 2002-2003.

En aquesta web de la Conselleria podeu trobar tot allò referent al currículum en vigor al País valencià
www.cult.gva.es/dgoiepl/AREA_EDUCACION/ORDENACION/Curr_Eso_Bat/inicio.html


