
 

El passat 29 de setembre es va publicar el Reial decret llei 31/2020 en el BOE.  Una 
disposició legislativa que trenca amb moltes de les normes de joc que teníem fins ara. 

 
Les mesures  excepcionals indicades en aquest RD Llei per al curs 2020/21, afecten a tot l'àmbit 
educatiu no universitari i romandran vigents fins a la finalització del curs acadèmic en el qual les 
autoritats corresponents determinen que han deixat de concórrer les circumstàncies 
extraordinàries derivades de la pandèmia *COVID-19. 
 

Fem un resum de les novetats d’aquest RD Llei: 
 

Mesures en matèria de personal 
docent no universitari. 
 

1. No serà necessari el “màster de 
secundària”, és a dir: exempció temporal del 
requisit de formació pedagògica i didàctica de 
postgrau, o equivalent, per al nomenament de 
funcionaris interins nomenats amb caràcter 
excepcional per a places necessàries per a 
l'atenció docent originada per la pandèmia de la 
*COVID-19. Aquesta mesura també és aplicable 
per als centres privats i privats concertats. 

2. Les corresponents convocatòries de 
processos selectius el venciment dels quals es 
produeix en l'exercici 2020, s'entendrà 
prorrogada durant l'exercici 2021. 
 

Mesures en matèria d'ensenyament 
no universitari. 
 

1. Flexibilització del currículum, de les 
programacions didàctiques, de l'avaluació i de 
la promoció. 
 

• Els estàndards d'aprenentatge avaluables 
tindran caràcter orientatiu. 

• Les administracions educatives podran 
autoritzar la modificació dels criteris d'avaluació 
previstos per a cada curs, i segons la matèria, 
amb la finalitat de valorar especialment els 
aprenentatges més rellevants i imprescindibles. 

• Els centres docents, d'acord amb el 
regulat per les administracions educatives, 
podran modificar, de manera excepcional els  

 
 
criteris de promoció en tots els cursos de l’Etapa 
de Primària, i d’ESO. També la corresponent 
promoció de primer a segon de Batxillerat. La 
repetició es considerarà una mesura de caràcter 
excepcional. 

• La titulació d'ESO i Batxillerat no quedarà 
supeditada a la no existència de matèries sense 
superar. En tot cas per a l'obtenció del títol de 
Batxillerat serà necessària una qualificació 
mitjana igual o superior a la requerida per a la 
superació de cada matèria, és a dir, es permet 
obtenir el títol de Batxillerat independentment 
del nombre de matèries suspeses sempre que la 
nota mitjana siga superior a 5 punts. En ESO, 
llevat que les comunitats autònomes regulen 
aquest aspecte, es podrà obtenir el títol 
independentment del nombre de matèries 
suspeses i de la nota mitjana (fins i tot si és 
inferior a 5 punts). 

• A partir del curs 2020-2021, i amb 
vigència indefinida, no es realitzaran les 
avaluacions finals de sisè de Primària i d'ESO. 

• A l'efecte de còmput del calendari 
escolar, es consideraran dies lectius tots aquells 
en els quals existeix una atenció i suport 
educatiu a l'alumnat, tant presencial com a 
distància.  
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Mesures específiques en FP. 
 

• Podrà determinar-se l'exempció total o 
parcial del mòdul professional de *FCT per la 
seua correspondència amb l'experiència laboral, 
sempre que s'acredite una experiència 
corresponent al treball a temps complet de 6 
mesos. És a dir, es passa del requisit d'1 any a 
tan sols 6 mesos. 

• Es podrà autoritzar la reducció 
excepcional del mòdul de *FCT, al mínim d'hores 
determinades en els reials decrets que 
estableixen cada títol i els seus ensenyaments 
mínims (220 hores). 

• Quan no siga possible realitzar l'estada en 
empreses, pròpia de la *FCT, per falta 
d'empreses d'acolliment, podrà substituir-se 
aquesta formació per una proposta d'activitats 
associades a l'entorn laboral. Per a això s'hauran 
de desenvolupar activitats que s'aproximen el 
màxim possible a la realitat professional. En els 
cicles formatius de grau superior podrà establir-
se un mòdul integrat que comprèn el mòdul de 
projecte i el mòdul de *FCT, amb una duració 
total de 265 hores. En FP bàsica en els cicles 
formatius de grau mitjà podrà incorporar-se un 
mòdul de projecte que integrarà les activitats 
per les quals se substitueix la *FCT. 

• Es permet el canvi de matrícula de la 
modalitat dual a la modalitat ordinària. 

• Quant a l'avaluació, titulació i promoció, 
es permet a les comunitats autònomes: 

-Modificar els criteris d'avaluació. 
 
 -Adaptar els criteris de promoció i 
titulació. 

 
Mesures específiques per als ensenyaments de 
règim especial. 
 

• En els ensenyaments artístics superiors, 
les administracions educatives competents 
podran establir que les pràctiques externes es 
realitzen de manera integrada amb el treball fi 
d'estudis o amb alguna assignatura de perfil 
pràctic pertanyent al bloc de matèries 
obligatòries d'especialitat. 

• En els ensenyaments esportius, les 
administracions educatives competents podran 
autoritzar la reducció excepcional del mòdul de 
formació pràctica, al mínim d'hores 
determinades en els reials decrets que 
estableixen cada títol i els seus 

• Ensenyaments mínims. Quan no siga 
possible realitzar l'estada en organitzacions 
esportives o laborals pròpia de la formació 
pràctica, podrà substituir-se aquesta formació 
per una proposta d'activitats associades a 
l'entorn esportiu. 

• En els ensenyaments d'idiomes, les 
administracions educatives competents podran 
adaptar les condicions de promoció, l'accés i la 
permanència. També es podrà adaptar la data, el 
nombre de convocatòries i els criteris d'avaluació 
de les proves de certificació B1, B2, C1 i C2, sent 
el criteri mínim obtenir una puntuació mínima 
del 50% en la puntuació total , així com el 50% 
de la puntuació de cadascuna de les destreses 
parcials. 
 

Mesures específiques en matèria 
d'FP per a l'ocupació. 

 

• Prèvia sol·licitud de l'entitat de formació, 
les Administracions competents podran 
autoritzar determinades flexibilitzacions en el 
desenvolupament de la formació pràctica 
associada als Certificats de Professionalitat. 

 

 
Aquest Reial Decret Llei va entrar en vigor el darrer 1 d’octubre, i assegura la continuïtat de les 
mesures excepcionals que es van aplicar a la fi del curs passat.  

 
València, 8 d’octubre de 2020 


