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Dictamen 6/2016 
 

En data 7 d’abril 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 pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica 
superior en arts del circ, i se n’estableix el curr ículum.  

 
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’Estatut d’autonomia de Catalunya determina a l’article 131.1 que correspon a la 
Generalitat de Catalunya, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència 
exclusiva dels ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o 
d’una certificació acadèmica amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents en què 
s’imparteixin aquests ensenyaments. 
 
Segon 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) estableix a l’article 53.4 que correspon al 
Govern de la Generalitat determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que 
condueixin a l’obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 
En data 4 de març de 2015, el Ple del Consell va aprovar el Dictamen 1/2015 sobre el 
projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en 
circ, i se n’estableix el currículum. 
 
CONSIDERACIÓ 
 
La Comissió Permanent valora positivament la creació del títol propi de la Generalitat de 
tècnic o tècnica superior en arts de circ i l’establiment del currículum corresponent, d’acord 
amb el que preveuen l’Estatut i la Llei d’educació, perquè respon a les necessitats de 
qualificació professional detectades a Catalunya en aquest sector. 
 
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. 
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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 
 

 

 


