Concreció Curricular
C) REFERÈNCIES NORMATIVES

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa.
Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament
orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics
d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària.
Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament
orgànic dels instituts d’educació secundària.
Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació infantil a les Illes Balears.
Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació primària a les Illes Balears. (BOIB 19/07/2014, núm.97).
Decret 28/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016).
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de
juliol de 2014 per la qual es desplega el curriculum de
primaria a les Illes Balears. (BOIB num. 100 de 24 de juliol
Modificada per l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat
maig de 2016. (BOIB num. 65 de 24 de maig de 2016).
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Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de
2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació
primaria a les Illes Balears (BOIB num. 37 de 17 de març de 2015).
Modificada per l' Ordre del consellera d’Educació i Universitat de 23 de
maig de 2016 (BOIB num. 65 de 24 de maig de 2016).
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. (BOIB 16/05/2015,
núm.73). Modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig, (BOIB num. 64,
de 21 de maig de 2016).
Ordre de la Consellera d'educació, cultura i universitats de 20 de maig de
2015 per la qual es desplega el currículum de l'Educació Secundària
Obligatòria a Les Illes Balears (BOIB num. 76, de 21 de maig de 2015). Modificada
per l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016
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(BOIB num. 65, de 24 de maig de 2016).
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del
batxillerat a les illes balears. Modificat pel Decret 30/2016, de 20 de
maig (BOIB num. 64, de 21 de maig de 2016).
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig
de 2015 per la qual es desplega el curriculum del batxillerat a les Illes
Balears1 (BOIB num. 76 de 21 de maig de 2015. Modificada per l'Ordre
del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016.(BOIB num.
65 de 24 de maig de 2016).
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