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ASSIGNACIÓ HORÀRIA DE LES ÀREES DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària Documents 

organització i funcionament dels centres (DOF) 

La distribució horària mínima i global d’etapa per a cada un dels àmbits s’estableix en l’annex 4 del Decret 

119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 

Àmbit/àrees Hores etapa 

Total hores 

setmanals a 

repartir en 

6 cursos 

(hores etapa 

35 setmanes) 

Mitjana 

hores 

setmana 

per curs 

(h. setmanals 

6 cursos) 

Àmbit lingüístic 

Àrea de llengua i literatura catalana 

Àrea de llengua i literatura castellana 

1050 h 30 5 

Àrea de primera llengua estrangera 420 h 12 2 

Àmbit matemàtic 

Àrea de matemàtiques 840 h 24 4 

Àmbit del medi 

Àrea de coneixement del medi natural  

Àrea de coneixement del medi social i cultural  

630 h 18 3 

Àmbit artístic 

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa  525 h 15 2.5 

Àmbit d’educació física 

Àrea d’educació física 385 h 11 1.83 

Àmbit d’educació en valors 

Valors socials i cívics o religió 315 h 9 1.5 

Lliure disposició 560 h 16 2.66 

Total horari lectiu curricular 4725 h 135 22.5 

Esbarjo 525 h 15 2.5 

Total horari lectiu de l’etapa 5250 h 150 25 
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 En el cas d’àmbits amb més d’una àrea de coneixement, la distribució de les hores curriculars 

assignades ha de garantir el tractament dels continguts curriculars de manera equitativa i l’assoliment 

de les competències bàsiques associades a cadascuna de les àrees. 

 Les hores de lliure disposició es destinaran a completar l’organització del currículum i ampliar la 

dedicació    horària de les àrees d’acord amb el projecte educatiu de centre . 

  Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l’etapa totes les àrees de coneixement. 

  Els alumnes, en funció de l’elecció dels pares o tutors legals, podran cursar l’àrea de religió o l’àrea 

d’educació en  valors socials i cívics de l’àmbit d’educació en valors, que seran avaluables 

 A cada nivell escolar s’ha de realitzar, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari sobre un 

aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació i la integració de coneixements de 

diverses àrees. 

 La gestió del temps escolar i lectiu per part del centre s’ha de fonamentar en el projecte educatiu de 

centre i anualment s’ha de concretar en els horaris del centre 

 Es computen 35 setmanes lectives per curs a raó de 25 hores setmanals, inclòs l’esbarjo (considerat 

com una activitat educativa integrada en l’horari lectiu de l’alumnat). 

  En el marc horari establert en l’apartat anterior els centres han d’assegurar, a cada nivell, una 

dedicació diària mínima  de 30’ dedicats a la promoció de l’hàbit lector. 

 Una de les hores setmanals disponibles per completar l’organització del currículum es  destina a 

desenvolupar  activitats d’acció tutorial amb el grup classe (DOF 2016-2017). 

 Les hores de lliure disposició s’utilitzen per a incrementar les hores lectives de tots els àmbits. 
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