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Contingut del Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, 
calendari d’aplicació de la Llei orgànica 2/2006 de l’Educació, de 3 de maig (LOE) 

 
 Abans del 31/12/06 Curs 06/07 Curs 07/08 Curs 08/09 Curs 09/10 
EDUCACIÓ 
INFANTIL 

- Ensenyaments mínims 2n 
cicle (art. 6.2) (Govern) 

 - Abans del 31-12-07:              
. continguts educatius 1r  
cicle (art. 14.7) (CCAA) 
. requisits mínims centres 0-3 
anys (art. 14.7) 
- Les CCAA podran 
implantar 1r cicle. 

- 1r i 2n cicle (CCAA) 
- Desapareixen: 1r i 2n cicle 
Inf. LOGSE; Ensenyaments 
Preescolar LOCE. 

 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

- Ensenyaments mínims 
 (art. 6.2) 

 - 1r. i 2n cursos. 
- Desapareixen: 1r i  2n 
LOGSE. 

- 3r i 4t cursos. 
- CCAA: avaluació de 
diagnòstica al finalitzar 2n 
cicle (art. 21) 
- Desapareixen: 3r  i 4t 
LOGSE. 

- 5é i 6é cursos. 
- CCAA: Informe sobre 
l’aprenentatge de l’alumnat 
(art. 20.5): objectius 
aconseguits i competències 
bàsiques (06/07, 07/08 y 
08/09: sols aprenentatges i 
objectius) 
- Desapareixen: 5é i 6é 
LOGSE. 

EDUCACIÓN 
SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 

- Ensenyaments mínims 
 (art. 6.2) 

- Fins el final del curs 06/07: 
. Possibilitat d’incorporació a 
PDC alumnat amb 2n cursat, 
no promocionen i hagen 
repetit en aquesta etapa. 
. Avaluació, promoció i 
titulació, segons articles 13, 
15 i 18.2 i 3 del RD 
831/2003. 

- 1r i 3r cursos. 
- Avaluació promoció i 
titulació (arts. 28 y 31). 
- CCAA: podran anticipar els 
programes de qualificació 
professional inicial. 
- Desapareixen: 1r i 3r 
LOGSE. 

- 2n i 4t cursos. 
- Programes de qualificació 
professional inicial. 
- Avaluació diagnòstica al 
finalitzar 2n (competències 
bàsiques). 
- Desapareixen: 2n i 4t 
LOGSE; programes de 
garantia social. 
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APROBACIÓ / 
IMPLANTACIÓ 
ENSENYAMENTS 

Abans del 31/12/06 Curs 06/07 Curs 07/08 Curs 08/09 Curs 09/10 

BATXILLERAT - Ensenyaments mínims (art. 
6.2), modalitats,  matèries 
específiques i número 
d’aquestes. 

- Abans de finalitzar el curs:  
característiques bàsiques de 
la prova d’accés a la 
universitat. 

 - 1r Batxillerat. 
- Desapareix: 1r LOGSE. 

- 2n Batxillerat. 
- CCAA: prova d’accés a 
la universitat alumnat 
Batx. LOE (fins 30-09-09, 
alumnat Batx. LOGSE, 
segons normativa en vigor) 
- Desapareix: 2n LOGSE. 

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

- Ordenació general de la FP.  - Inici de la implantació de 
titulacions i nous 
currículums (termini 
d’aplicació LOE). 
- CCAA: proves d’accés a 
FP segons art. 41. 

  

ENSENYAMENTS 
ARTÍSTICS 

 - CCAA: podran anticipar 
ensenyaments elementals de 
música i dansa. 
- Abans del 30 d’abril de 
2007: constitució del Consell 
Superior de Ensenyaments 
Artístics. 

- Ensenyaments elementals 
de música i dansa. 
- 1º, 2º, 3º y 4º ensenyaments 
professionals de música i 
dansa. 
- Inici implantació 
ensenyaments professionals 
arts plàstiques i disseny grau 
mitjà. 
- Desapareixen: els dos 
primers cicles dels 
ensenyaments de grau mitjà 
de música i dansa; el primer 
curs ensenyaments vigents 
arts plàstiques i disseny 
(extinció progressiva) 

- 5é i 6é ensenyaments 
professionals de música i 
dansa. 
- Inici implantació 
ensenyaments professionals 
arts plàstiques i disseny grau 
superior. 
- Desapareix: 3r cicle 
ensenyaments de grau mitjà; 
el primer curs ensenyaments 
vigents arts plàstiques i 
disseny, (extinció 
progressiva). 
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APROBACIÓ / 
IMPLANTACIÓ 
ENSENYAMENTS 

Abans del 31/12/06 Curs 06/07 Curs 07/08 Curs 08/09 Curs 09/10 

ENSENYAMENTS 
D’IDIOMES 

- Ensenyaments mínims i 
efectes dels certificats que 
s’expedisquen. 

- CCAA: possibilitat 
d’impartir ensenyaments 
segons RD 423/2005, RD 
1523/1989 y RD 47/1992. 

- Nivells bàsic i intermedi. - Nivell avançat.  

ENSENYAMENTS 
ESPORTIUS 

 - Abans del 30 d’abril de 
2007: ordenació general dels 
ensenyaments esportius. 
- Desapareix: ordenació 
establerta en RD 1913/1997. 

- Abans del 31 de desembre 
de 2007: inicio de noves 
titulacions, aspectes bàsics 
del currículum  requisits 
mínims dels centres. 

  

EDUCACIÓ DE 
PERSONES 
ADULTES 

   - CCAA: proves per a 
l’obtenció Títol Graduat en 
ESO per a majors 18 anys, 
referides a objectius i 
ensenyaments mínims de 
l’ESO en la LOE. 
- Ídem, proves majors 20 
anys, Títol de Batxiller. 
- Proves Títol de  Tècnic i 
Tècnic Superior de FP: 
referides a noves titulacions 
y currículums, segons 
implantació. 

 

 


