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Recull Legislatiu vigent a les oposicions del cos de mestres

Lleis Orgàniques

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

ü Articles derogats per la LOCE: 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 LOCE: 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)
(LOCE)

Reials Decrets (Atenció, malgrat que s'han publicat els RD que desenvolupen
la LOCE, la Conselleria no ha establert el currículum a partir dels RD nous,
els currículums en vigor són els desenvolupats a partir del RD 1006/91 i
1330/91).

ü REIAL DECRET 1006/1991, de 14 de juny, pel que s’estableixen els ensenyaments
mínims corresponents a l’Ed. Primària.

ü REAL DECRETO 1330/1991, de 6 de setembre, pel que s'estableixen els aspectes
bàsics del currículum de l'Ed. Infantil. (B.O.E. 215/91 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE
1991).

ü R.D. 829/2003, de 27/06, pel qual estableix els ensenyaments comuns de
L’EDUCACIÓ INFANTIL.

ü R.D. 830/2003, de 27/06, pel qual estableix els ensenyaments comuns de
l’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Normativa desenvolupada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports

ü DECRET 19/1992, de 17 de febrer, del Govern valencià, pel que s’estableix el
currículum d’Ed. Infantil en la Comunitat Valenciana.

ü DECRET 20/1992, de 17 de febrer, del Govern valencià, pel que s’estableix el
currículum de l’Ed. Primària en la Comunitat Valenciana.



ü ORDRE de 19 de febrer de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència,
sobre avaluació en Educació Primària.

ü ORDRE de 3 de maig de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre
avaluació en Educació Infantil.

ü ORDRE de 2 de juny de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que
modifica l’Ordre de 19 de febrer de 1993, de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, sobre avaluació en Educació Primària.

ü DECRET 233/1997, de 2 de setembre, del Govern valencià, pel qual s'aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Ed. Infantil i dels Col·legis d'Ed.
Primària. DOGV 8/9/1997

ü RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2000, 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’Educació Primària.

Educació Especial

ü REIAL DECRET 696/1995, de 28 d’abril, d’ordenació de l’educació dels alumnes amb
nee. (BOE 131/95 DE 2 DE JUNY DE 1995)

ü ORDRE d'11 de novembre de 1994 de la Conselleria d'Educació i Ciència per la qual
s'estableix el procediment d'elaboració del dictamen per a l'escolarització dels alumnes
amb necessitats educatives especials.

ü ORDRE de 14 de febrer de 1996, per la que es regula el procediment per a la
realització de l’avaluació psicopedagògica i el dictamen d’escolarització i s’estableixen
els criteris per a l’escolarització dels alumnes amb nee.

ü ORDRE de 14 de febrer de 1996,  sobre avaluació dels alumnes amb nee que cursen
els ensenyaments de règim general establerts en la llei orgánica 1/1990 de 3 d’octubre
d’ordenació general del sistema educatiu. (BOE 47/96 DE 23 DE FEBRER DE 1996).

ü DECRET 39/1998, de 31 de març, del Govern valencià, d’ordenació de l’educació per
a l’atenció de l’alumnat amb nee.

ü ORDRE de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per
la que es regulen les condicions i el procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la
durada del període d’escolarització obligatòria dels alumnes que tenen nee derivades
de condicions personals de sobredotació intel·lectual.

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 en E. Primària.

ü ORDRE de 16 de juliol de 2001 per la qual es regula l'atenció educativa a l'alumnat
amb nee escolaritzat en centres d'Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària.

ü RESOLUCIÓ de 9 d’abril 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 la qual precisa els criteris d’aplicació de diferents apartats de l’ordre de
16 de juliol de 2001.



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.


