REFERÈNCIES LEGISLATIVES
OPOSICIONS 2019
ESTRUCTURA PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES
La programació didàctica o guia docent ha de contindre mínim els elements que venen arreplegats a l’annex II
de la convocatòria d’oposicions, però a més a més es poden arreplegar altres elements que la complementen.
Respon a altres apartats de la programació didàctica o guia docent que pot contindre.
ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’estructura de les programacions
didàctiques en l’ensenyança bàsica. (DOCV 16/06/2011)

CALENDARI ESCOLAR
Respon als apartats de la programació didàctica o guia docent anomenats: Distribució temporal de les unitats
didàctiques, Seqüència d’activitats temporalitzada.
Resolució de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari
escolar del curs acadèmic 2018-2019 (DOGV 05/06/2018).

PLURILINGÜISME
Respon als apartats de la programació didàctica o guia docent anomenats: Contextualització.
DECRET 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la
Comunitat Valenciana. (DOCV 06/08/2012)
ORDE 88/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el
procediment d'autorització del projecte lingüístic de centre establit en el Decret 127/2012, de 3 d'agost, del Consell,
pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana. (DOCV 11/12/14). NO
han entrat en vigor ni en Batxillerat, ni en el segon nivel del cicle II de FBPA, ni en el segon curs de FPB, ni en les
ensenyances de FP de grau mitjà i grau superior. A aquests ensenyaments o resta de cursos (Infantil, Primària, ESO,
FBPA, FPB) SÍ està vigent tenint en compte on ha entrat ja en vigor la nova llei de plurilingüisme.
LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu
valencià (DOGV 22/02/18). En vigor en Infantil i primer cicle de Primària
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT – INCLUSIÓ EDUCATIVA
Respon als apartats de la programació didàctica o guia docent anomenats: Atenció a l’alumnat amb
necessitats educatives específiques.

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 (DOGV 18/01/95)
DECRET 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitats educatives especials. (DOGV 17/04/1998), modificat pel D.227/2003 (DOGV 18/11/2003). Vigent en tot
allò que no contradiga al Decret 104/2018
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 29.06.1999)
ORDRE de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regulen les condicions i
el procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la duració del període d'escolarització obligatòria dels alumnes
que tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel·lectual. (DOGV
05.08.1999)
ORDRE de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb
necessitats de compensació educativa. (DOCV 17/07/2001)
ORDRE de 16 de juliol de 2001 per la qual es regula l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
especials escolaritzat en centres d'Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària. (DOGV 17.09.2001)
ORDRE de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’atenció a
l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que imparteixen educació secundària.(DOGV
14/04/2005)
Ordre de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’estableix el model
d’informe psicopedagògic i el procediment de formalització (DOGV 31/05/2006)
Ordre de 21 de novembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es determinen els
criteris i els procediments per a l’atenció hospitalària i domiciliària de l’alumnat que requereix compensació
educativa en Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (DOGV 26/12/2006)
DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat i d’inclusió en el
sistema educatiu valencià (DOGV 7/08/18)
ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula
l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons
públics del sistema educatiu valencià (DOGV 3/05/19). NO vigent per a aquestes oposicions. Entrarà en vigor l’1/09/19
i comportarà la futura derogació de totes les normatives anteriors que tenen aquesta senyal ( )
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CURRÍCULO
Respon als apartats de la programació didàctica o guia docent que fan referència als elements del currículo
que s’ha de desenvolupar.

ALTRES APARTATS DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA O GUIA
DOCENT
Per a desenvolupar altres apartats o aspectes de la programació didàctica o guia docent: l’avaluació, horaris,
instruccions inici de curs, ROF, etc, us recomanem la consulta de la GUIA DEL PROFESSORAT I CENTRES del STEPV:

https://intersindical.org/stepv/allioli/guia_PUBLICA2018-20192.pdf i el web de Conselleria
d’Educació “Normativa”: http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/educacion-especial/normativa
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