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La LOMLOE, o Llei Orgànica de Modificació de la LOE, es va aprovar el 29 de desembre del 2020 i 
s’estructura en un article únic. Tot i que es presenta com una actualització i reforma de la LOE, va més 
enllà, ja que pretén modernitzar el sistema educatiu espanyol.

En l’exposició de motius del text legal, es fa un repàs de les lleis educatives anteriors aprovades du-
rant el període democràtic. D’aquestes, es destaquen molt positivament les aportacions de la LOE en 
contraposició amb la LOMQE, que va suposar una ruptura. Per això, la nova llei deroga la norma del 
2013 i recupera la del 2006.

Canvis en el context social
Ara bé, no es pot recuperar una llei educativa del 2006 sense una revisió profunda, perquè la societat 
actual ha canviat molt: 
• Hi ha hagut una crisi econòmica profunda i sostinguda en el temps. 
• L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació s’ha generalitzat.
• La igualtat de gènere, l’equitat i la inclusió s’han consolidat com un dels objectius irrenunciables 

de la societat.
• La protecció del medi ambient i la necessitat d’aconseguir un desenvolupament sostenible s’ha 

convertit en una emergència.

L’objectiu de la LOMLOE és, per tant, doble. D’una banda, tornar al marc conceptual de la LOE, i d’una 
altra, modernitzar aquesta llei perquè s’adapte al context social actual.

QUÈ ÉS LA LOMLOE?
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La LOMLOE es desmarca de la LOMQE en diversos aspectes:

LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LOMLOE

Planteja un currículum 
competencial amb 
menys matèries i àrees.

Estableix un currículum bàsic que ha de ser 
completat per les administracions educatives 
autonòmiques i pels centres educatius.

Defineix uns criteris d’avaluació 
per a cada etapa, però elimina els 
estàndards d’aprenentatge.Suprimeix la diferenciació entre 

assignatures troncals, específiques 
i de lliure configuració.

Incorpora la matèria 
Educació en valors cívics i 
ètics a la Primària i a l’ESO.

En la mateixa línia, incorpora una sèrie d’eixos transversals, 
com l’emprenedoria social i empresarial, l’esperit crític i 
científic, la creativitat, el respecte i la cooperació.

Es recuperen les competències del Consell 
Escolar i es reserva a la direcció dels 
centres el rol de gestió i lideratge pedagògic.

En l’Educació Primària es torna a 
l’organització en tres cicles de dos 
cursos cada un.

Es recuperen els Programes de 
Diversificació Curricular per a 
obtindre la graduació en ESO.

Es reprenen les avaluacions de diagnòstic a 4t d’Educació Primària i 
a 2n d’ESO, que tindran valor informatiu i analitzaran la competència 
en comunicació lingüística i la competència matemàtica.

L’accés a la universitat es torna a basar en 
la qualificació obtinguda en el Batxillerat i 
en la prova d’accés a la universitat.
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Com s’ha apuntat, un dels objectius estratègics de la LOMLOE és modernitzar l’educació. Per això, 
promou mètodes pedagògics que s’apliquen amb èxit en altres països de l’entorn:

Enfocament competencial
El desenvolupament científic i tecnològic ha fet possible que la informació estiga a l’abast de tot el 
món, per tant, no té sentit saber, tindre molts coneixements exclusivament conceptuals, sinó que és 
molt més útil posseir sabers globals i abstractes aplicables a moltes situacions pràctiques i desen-
volupar eines i disposar de criteris per a analitzar críticament aquests sabers. En definitiva, es tracta 
de potenciar els continguts procedimentals i actitudinals (pràctics) per damunt dels que tradicional-
ment s’han valorat com a fonamentals: els conceptuals (teòrics).

Treball interdisciplinari i globalitzador
Encara que els estudis acadèmics s’organitzen en àrees i matèries, no hi ha un límit real entre els 
coneixements de cada disciplina. La LOMLOE aposta per trencar eixa falsa barrera i trobar punts de 
connexió:

Tractament integrat de llengua  
i contingut (TILC)

Tractament integrat de llengües (TIL)

Permet aprendre continguts d’àrees 
no lingüístiques alhora que s’aprenen 
coneixements en una o més llengües. Certs 
continguts lingüístics es treballen millor 
integrats en les àrees no lingüístiques.

En un entorn plurilingüe no té sentit tractar 
les llengües de manera aïllada, sinó que és 
molt més útil transferir els coneixements 
lingüístics d’un idioma a l’aprenentatge dels 
altres idiomes.  

LA LOMLOE I LES METODOLOGIES ACTIVES

LES 4 C 
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Les llengües com a instrument 
de comunicació
Els usos formals de la llengua demanen un conei-
xement explícit de la gramàtica, però la llengua 
és un vehicle de comunicació, per això cal treba-
llar, sobretot, l’expressió i la comprensió orals i 
escrites.

Aprenentatge cooperatiu
Es tracta de treballar en equip per a assolir objec-
tius comuns. La interacció d’alumnes amb perfils 
diferents potencia l’atenció a la diversitat i permet 
exposar i escoltar diferents punts de vista, sumar 
capacitats, compartir dades, practicar l’empatia i 
aprendre a organitzar-se.

[Adolescent fent una pre-
sentació oral]
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Aprenentatge significatiu
Per a aconseguir que l’alumnat connecte amb els 
continguts curriculars, n’ha de percebre la utilitat 
i la relació amb l’entorn, per això cal que hi haja 
una selecció dels sabers més essencials i que 
s’apliquen en situacions d’aprenentatge contex-
tualitzades.

Avaluació competencial
L’avaluació ja no és només un instrument de me-
sura, sinó una eina més del procés d’aprenentat-
ge amb un valor formatiu i orientador. Per això, 
no només es té en compte el resultat, sinó les 
competències adquirides al llarg de procés.
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En la LOMLOE, s’entén per currículum «el conjunt 
d’objectius, competències, continguts, mètodes 
pedagògics i criteris d’avaluació de cada una de 
les etapes». S’eliminen així els estàndards i re-
sultats d’aprenentatges avaluables inclosos en 
la LOMQE, que no tenien en compte la diversitat, 
eren massa específics i constituïen una llista 
d’indicadors inabastable.

EL CONCEPTE DE CURRÍCULUM EN LA LOMLOE

Per a la configuració dels nous currículums, s’ha 
tingut en compte, especialment, les Recomanaci-
ons del Consell d’Europa, de 22 de maig del 2018, 
relatives a les competències clau per a l’aprenen-
tatge permanent, i els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de l’Agenda 2030, de 2015, de 
les Nacions Unides. 

8



Les competències clau són combinacions de co-
neixements, destreses i actituds que l’alumnat ha 
de desenvolupar per a ser capaç, en acabar l’en-
senyament obligatori, d’aconseguir la seua realit-
zació personal, exercir la ciutadania activa, incor-
porar-se a l’edat adulta d’una manera satisfactòria 
i poder desenvolupar un aprenentatge permanent 
al llarg de la vida.

La LOMLOE pren com a referència la nomencla-
tura de la Recomanació del Consell d’Europa del 
22 de maig del 2018 per a referir-se a les compe-
tències clau, però adaptada.

 Competències LOMQE  Competències Consell d’Europa Competències LOMLOE

1. Comunicació 
lingüística

2. Matemàtica, ciència i 
tecnologia

3. Digital
4. Socials i cíviques
5. Consciència i 

expressió culturals
6. Aprendre a aprendre
7. Sentit de la iniciativa i 

esperit emprenedor

1. Lectoescriptora
2. Multilingüe
3. Matemàtica, ciència, 

tecnologia i enginyeria 
(STEM)

4. Digital
5. Personal, social i d’aprendre 

a aprendre
6. Ciutadana
7. Emprenedora
8. Consciència i expressió 

culturals

1. Comunicació lingüística
2. Plurilingüe
3. Matemàtica, ciència, 

tecnologia i enginyeria 
(STEM)

4. Digital
5. Personal, social i d’aprendre 

a aprendre
6. Ciutadana
7. Emprenedora
8. Consciència i expressió 

culturals

A les set competències de la LOMQE, se n’afig una altra: la plurilingüe, i es canvia el nom de tres 
d’aquestes: 

Aprendre a aprendre Personal, social i d’aprendre a aprendre

Social i cívica Ciutadana

Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor Emprenedora

A més a més, desapareix la divisió entre competències bàsiques (o de disciplina) i competències 
transversals. No hi ha, ara, cap jerarquia entre elles.

LES COMPETÈNCIES CLAU
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competència 
en comunicació 

lingüística

competències 
STEM

competència 
plurilingüe

competència 
digital

Comporta mobilitzar, de manera conscient, el conjunt 
de sabers, destreses i actituds que permeten identificar, 
expressar, crear, comprendre i interpretar sentiments, fets, 
opinions, pensaments i conceptes de manera oral i escrita en 
suports visuals, sonors i multimodals en contextos diversos i 
amb finalitats diferents.

Implica utilitzar diferents llengües de manera apropiada i 
eficaç per a l’aprenentatge i la comunicació. Integra, així 
mateix, dimensions històriques i interculturals orientades a 
conéixer, valorar i respectar la diversitat lingüística i cultural de 
la societat per a fomentar la convivència democràtica.

Implica la comprensió del món utilitzant el mètode científic, el 
pensament i la representació matemàtics, la tecnologia i els 
mètodes de l’enginyeria per a transformar l’entorn de manera 
compromesa, responsable i sostenible.

Implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable 
de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, en el treball i 
per a la participació en la societat, així com la interacció amb 
aquestes tecnologies.
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competència  
personal, social i 

d’aprendre a aprendre

competència 
emprenedora

competència 
ciutadana

competència en 
consciència i  

expressió culturals

És l’habilitat de reflexionar sobre un mateix, gestionar el 
temps i la informació eficaçment, col·laborar amb els altres 
de manera constructiva, mantindre la resiliència i gestionar 
l’aprenentatge al llarg de la vida.

És l’habilitat d’actuar com a ciutadans responsables i 
participar plenament en la vida social i cívica, basant-
se en la comprensió dels conceptes i les estructures 
socials, econòmiques, jurídiques i polítiques, així com en el 
coneixement dels esdeveniments mundials i el compromís 
actiu amb la sostenibilitat i l’assoliment d’una ciutadania 
mundial.

Implica desenvolupar un enfocament vital dirigit a actuar sobre 
oportunitats i idees, utilitzant els coneixements específics 
necessaris per a generar resultats de valor per als altres.

Implica comprendre i respectar la forma en què les idees i 
el significat s’expressen de forma creativa i es comuniquen 
en les diferents cultures, així com a través d’una sèrie d’arts i 
altres manifestacions culturals.
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L’ensenyament bàsic contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que li permeten... CL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

a) Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, 
practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg 
afermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns 
d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària 
per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els 
estereotips que suposen discriminació entre homes i dones.

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els 
altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre 
pacíficament els conflictes.

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, adquirir 
nous coneixements. Desenvolupar les competències tecnològiques bàsiques i avançar en una reflexió ètica 
sobre el seu funcionament i utilització.

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com 
conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de 
l’experiència. 

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa 
personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en valencià i en castellà, textos i missatges 
complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el 
patrimoni artístic i cultural. 

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits 
de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el desenvolupament 
personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar 
críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura, l’empatia i el respecte cap als éssers 
vius, especialment els animals, i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora. 

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant 
diversos mitjans d’expressió i representació.

EL PERFIL D’EIXIDA DE L’ALUMNAT

El Perfil d’eixida de l’alumnat en acabar l’ensenya-
ment bàsic identifica les competències clau que 
s’espera que l’alumnat haja desenvolupat en aca-
bar aquesta fase del seu itinerari formatiu.

L’adquisició de cada competència té un caràcter 
seqüencial i progressiu, per això s’inclou una sè-
rie de descriptors que en concreten el progrés en 
cada etapa educativa.
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Els currículums de les distintes àrees o matèries concreten com cada una d’aquestes contribueix a 
assolir els objectius generals d’etapa determinats en el Perfil d’eixida de l’alumnat. 

La nova legislació ha fet un esforç de simplificació, amb menys elements i amb llistes més reduïdes, 
i de connexió, per a poder relacionar cada element amb les competències clau.

L’ESTRUCTURA DELS CURRÍCULUMS EN LA LOMLOE

Els components dels nous currículums

Elements prescriptius

Competències específiques
Són un segon nivell de concreció de 
les competències clau. Es tracta de les 
competències pròpies de cada matèria, com 
ara comprendre i interpretar textos, valorar 
la diversitat lingüística, traduir un problema 
a representació matemàtica... Cada 
competència específica es relaciona amb 
diverses competències clau, de manera que 
es puga saber quines es treballen en cada 
moment.

Criteris d’avaluació
Van lligats als descriptors operatius del 
Perfil d’eixida, a través de les competències 
específiques, de manera que siga impossible 
avaluar d’una manera no competencial.

Sabers bàsics
Integren els coneixements, les destreses i 
les actituds essencials de cada matèria, i 
s’agrupen en diversos blocs de continguts. 
S’eviten les llargues llistes de conceptes o de 
fets, ja que es vol promoure un aprenentatge 
pausat i profund i fugir d’un aprenentatge 
memorístic de base enciclopedista.

Elements orientadors

Situacions d’aprenentatge /  
Orientacions metodològiques
Les situacions d’aprenentatge són exemples 
de tasques complexes en què l’alumnat 
mobilitza una sèrie de competències i sabers 
per a resoldre-les. No són prescriptives, sinó 
orientatives, i es relacionen amb diversos 
contextos de la vida quotidiana: personal, 
social, educatiu i professional.

En alguns casos, en lloc de situacions 
d’aprenentatge, es proposen orientacions 
metodològiques més generals. 
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CALENDARI D’IMPLANTACIÓ DE LA LOMLOE

Curs 
2020/21

Curs 
2021/22

Curs 
2022/23

Curs 
2023/24

Participació i 
competències

• Consell Escolar
• Claustre del professorat
• Equip directiu
• Director/a

Selecció de 
director/a

Admissió 
d’alumnat

Educació 
Primària

• Avaluació
• Promoció

Currículum i 
organització

1r 3r 5é

Currículum i 
organització

2n 4t 6é

ESO

• Avaluació
• Promoció
• Titulació
• Accés

• Avaluació
• Promoció
• Titulació
• Accés

• Avaluació
• Promoció
• Titulació
• Accés

Currículum i 
organització

1r 3r

Currículum i 
organització

2n 4t

Batxillerat
Currículum i 
organització

1r

Currículum i 
organització

2n

Selectivitat

Cicles 
Formatius de 
Grau Bàsic

Currículum i 
organització

1r

Currículum i 
organització

2n
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Servei d’atenció als centres escolars

Zona nord : 607 926 026 Teresa Alacot atencionord@bromera.com 

Zona centre : 629 210 147 Fermín Poveda atenciocentre@bromera.com 

Zona centre B : 671 088 338 Lirios Jordà atenciocentreb@bromera.com 

Zona sud: 615 308 264 Xuso Ferrer atenciosud@bromera.com 

Zona sud B : 671 059 181  Núria Monllor atenciosudb@bromera.com

IES zona nord: 671 059 177 Eliseu Martínez iesnord@bromera.com

Av. Areners, s/n (Pol. El Pla)
46600 Alzira
Tel. 962 402 254
bromera@bromera.com
www.bromera.com

@bromera 

Edicions Bromera

@Bromera

@bromeraed

Amb la compra dels projectes educatius de Bromera 
col·labores amb:


