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Dictamen 32/2015 
 

 
En data 5 d’octubre de 2015, d’acord amb el que estableix l’article 171.3 de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació, ha estat tramès per a consulta al Consell Escolar de Catalunya el 
projecte de decret de modificació de l’article 10.2  del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel 
qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels e nsenyaments d’idiomes de règim 
especial .  
 
La Comissió Permanent, en aplicació dels apartats g) i h) de l’article 11 del Reglament del 
Consell Escolar de Catalunya, ha elaborat aquesta proposta de dictamen. 
 
 
ANTECEDENTS LEGALS  
 
Primer  
L’article 131.3.c de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat la 
competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi, inclosa l’ordenació curricular.  
 
Segon 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 64.4 que correspon al Govern 
determinar els currículums dels diversos nivells dels ensenyaments reglats d’idiomes. La 
mateixa llei estableix a l’article 2.3.b el principi de flexibilitat del sistema educatiu per adequar-
se a les necessitats canviants de la societat.  
 
Tercer 
El Decret 4/2009, de 13 de gener, estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial, i concretament a l’article 10.2 disposa que el nivell intermedi dels 
ensenyaments d’idiomes de règim especial s’organitza en un curs acadèmic llevat de les 
llengües en què expressament es preveu l’organització en dos cursos.  
 
Atès que mitjançant el Decret 186/2015, de 25 d’agost, s’ha incorporat el coreà al currículum 
dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, ara cal modificar l’article 10.2 per incloure’l 
també entre els idiomes que poden organitzar el nivell intermedi en dos cursos. 
 
 
CONSIDERACIÓ 
 
La Comissió Permanent considera pertinent la modificació de l’article 10.2 del Decret 4/2009, de 
13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de 
règim especial, per incorporar el coreà entre els ensenyaments d’idiomes que poden organitzar 
el nivell intermedi en dos cursos.  
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El Ple del Consell Escolar de Catalunya, reunit a Barcelona el 14 d’octubre de 2015, ha estudiat 
la proposta realitzada per la Comissió Permanent i ha aprovat per assentiment aquest 
DICTAMEN. 
 
La secretària             Vist i plau 

El president 
 
Berta Borràs Riba           Ferran Ruiz i Tarragó 
 
 
 
 


