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Dictamen 7/2016   
 
D’acord amb el que estableix l’article 171.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
han estat tramesos per a consulta al Consell Escolar de Catalunya els projectes d’ordre que 
tot seguit es relacionen.  
 
En data 19 d’abril de 2016:  

— Projecte d’ordre per la qual s'estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior d’organització del manteniment de maquinàr ia de vaixells i embarcacions 

— Projecte d’ordre per la qual s'estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior d’animació sociocultural i turística 

— Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
mitjà d’emergències i protecció civil 
 

En data 3 de maig de 2016: 

— Projecte d’ordre per la qual s'estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior d’assessoria d’imatge personal i corporati va 

 
En data 18 de maig de 2016: 

— Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
mitjà d’estètica i bellesa  

 
En data 20 de maig de 2016: 

— Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior de disseny i edició de publicacions impres es i multimèdia 

 
En data 3 de juny de 2016: 

— Projecte d’ordre per la qual s'estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior d’administració i finances 

— Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions 

— Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
mitjà de cultius aqüícoles 

 
En  data 7 de juny de 2016: 

— Projecte d’ordre per la qual s'estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior de ramaderia i assistència en sanitat anim al 

— Projecte d’ordre per la qual s'estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior de comerç internacional  
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En data 15 de juny de 2016: 

—  Projecte d’ordre per la qual s'estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
superior de transport i logística 

— Projecte d’ordre per la qual s’estableix el currícu lum del cicle formatiu de grau 
mitjà d’impressió gràfica  

 
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  
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix a l’article 6 bis.4 que el Govern 
fixarà els objectius, les competències, els continguts, els resultats d’aprenentatge i els 
criteris d’avaluació del currículum bàsic, que requeriran el 55 per cent dels horaris escolars 
per a les Comunitats Autònomes que tinguin llengua cooficial. 
 
Segon 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació disposa a l’article 62.8 que correspon al Govern 
de la Generalitat establir el currículum corresponent a les diferents titulacions que integren 
l’oferta de formació professional inicial. 
 
Tercer 
Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el Catàleg de qualificacions 
professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional. 
 
Quart 
El Decret 284/2011, d’1 de març, ha establert l’ordenació general de la formació 
professional inicial. 
 
Cinquè 
El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l’ordenació general de la formació 
professional del sistema educatiu. 
 
Sisè 
Mitjançant els reials decrets corresponents s’estableixen els títols per a cada currículum i es 
fixen els ensenyaments mínims:  
 

— El Reial decret 1075/2012, de 13 de juliol, ha establert el títol de tècnic superior en 
organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, i n’ha fixat els 
ensenyaments mínims.  

— El Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en 
animació sociocultural i turística i n’ha fixat els ensenyaments mínims.  
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— El Reial decret 907/2013, de 22 de novembre, ha establert el títol de tècnic en 
emergències i protecció civil i n’ha fixat els ensenyaments mínims.  

— El Reial decret 1685/2011, de 18 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en 
assessoria d’imatge personal i corporativa, i n’ha fixat els ensenyaments mínims.  

— El Reial decret 256/2011, de 28 de febrer, ha establert el títol de tècnic o tècnica en 
estètica i bellesa, i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

— El Reial decret 174/2013, de 8 de març, ha establert el títol de tècnic superior en disseny i 
edició de publicacions impreses i multimèdia i n’ha fixat els ensenyaments mínims 

— El Reial decret 1584/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en 
administració i finances i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

— El Reial decret 1072/2012, de 13 de juliol, ha establert el títol de tècnic en manteniment i 
control de la maquinària de vaixells i embarcacions i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

— El Reial decret 254/2011, de 28 de febrer, ha establert el títol de tècnic en cultius 
aqüícoles i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

— El Reial decret 1585/2012, de 23 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en 
ramaderia i assistència en sanitat animal i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

— El Reial decret 1574/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en 
comerç internacional i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

— El Reial decret 1572/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en 
transport i logística i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

— El Reial decret 1590/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic en impressió 
gràfica i n’ha fixat els ensenyaments mínims. 

 
Setè 
La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals a la disposició final 
quarta habilita el/la conseller/a competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el 
currículum dels títols de formació professional. 
 
Vuitè 
Amb la publicació de les ordres objecte d’aquest dictamen quedaran derogats: 
 

— El Decret 211/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell. 

— El Decret 183/1998, de 8 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior d’animació sociocultural i el Decret 394/2000, de 5 de desembre, pel qual 
s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’animació turística.  

— El Decret 102/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el títol de la Generalitat de 
tècnic o tècnica en prevenció, extinció d’incendis i salvaments, i s’estableix el currículum. 

— El Decret 298/1999, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior d’assessoria d’imatge personal. 
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— El Decret 172/1997, de 22 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d’estètica personal decorativa. 

— El Decret 68/1996, de 6 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de disseny i producció editorial. 

— El Decret 63/1996, de 6 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior d’administració i finances. 

— El Decret 212/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d'operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell. 

— El Decret 169/1997, de 22 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d’operacions de cultiu aqüícola. 

— El Decret 59/1996, de 6 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de comerç internacional. 

— El Decret 197/1999, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau superior de gestió del transport. 

— El Decret 207/1997, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de 
grau mitjà d’impressió en arts gràfiques. 

 
CONSIDERACIONS 
 
1. La Comissió Permanent valora positivament l’establiment mitjançant les ordres 
corresponents dels currículums dels cicles formatius relacionats a la part expositiva, perquè 
actualitzen les titulacions i els currículums d’aquests cicles formatius, d’acord amb el marc 
normatiu vigent i els interessos del país en aquests sectors professionals. 
  
S’ha determinat no entrar en l’anàlisi dels annexos, perquè s’ha considerat que contenen 
aspectes tècnics i d’especialització que han de ser estudiats i debatuts en uns altres àmbits. 
 
2. Al projecte d’ordre per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior 
d’organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, cal incloure-hi la 
disposició derogatòria corresponent al Decret 211/1998, de 30 de juliol, pel qual s’estableix 
el currículum del cicle formatiu de grau superior de supervisió i control de màquines i 
instal·lacions del vaixell. 
 
 
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 Castrillo          Lluís Font i Espinós 


