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Dictamen 8/2016   
 

En data 20 de maig de 2016, 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 del Decret 25/ 2008, de 29 de gener, pel qual 
s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyament s de música de grau professional i 
se’n regula la prova d’accés, per incloure-hi diver ses especialitats i potenciar 
diferents perfils dins de cada especialitat . 
 
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  
En desplegament de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, el Reial decret 1577/2006, de 22 
de desembre, ha fixat els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals 
de música. 
 
Segon 
A Catalunya, el Decret 25/2008, de 29 de gener, estableix l’ordenació curricular dels 
ensenyaments de música de grau professional i en regula la prova d’accés. Aquest decret 
ha estat modificat mitjançant el Decret 179/2014, de 30 de desembre. Amb la normativa 
objecte d’aquest dictamen, s’introdueixen noves modificacions al Decret 25/2008.  
 
CONSIDERACIÓ 
 
La Comissió Permanent valora positivament la modificació del Decret 25/2008 per incloure-
hi noves especialitats musicals dins l’àrea de d’instruments de música moderna i jazz, i 
l’àrea de música tradicional per donar resposta a la demanda creixent de formació que hi ha 
actualment en percussió moderna, acordió diatònic i fiscorn baix. Així mateix, considera 
favorable la possibilitat que els centres puguin distribuir una part de les hores atribuïdes a 
matèries d’especialitat per potenciar perfils professionals, d’acord amb els interessos dels 
alumnes.  
 
 
El Ple del Consell Escolar de Catalunya, reunit a Barcelona el 13 de juliol de 2016, ha 
estudiat la proposta realitzada per la Comissió Permanent i ha aprovat per assentiment 
aquest DICTAMEN. 
 
El secretari              Vist i plau 

El president 
Jesús Moral i Castrillo          Lluís Font i Espinós 


