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Dictamen 2/2018 
 
 
En data 4 i 20 d’octubre de 2017 i en data 30 d’abril de 2018, 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 de decret següents:  
 

— projecte de decret pel qual s’estableix el currícul um corresponent al títol de tècnic 
esportiu en Salvament i Socorrisme ; 

— projecte de decret pel qual s’estableix el currícul um corresponent als títols de tècnic 
esportiu en Vela amb Aparell Fix i de tècnic esport iu en Vela amb Aparell Lliure ; 

— projecte de decret pel qual s'estableix el currícul um del títol de tècnic esportiu en 
Atletisme.  

 
 
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 131.3.c, que correspon a la Generalitat, 
en matèria d’ensenyament no universitari, la competència compartida per a l’establiment dels 
plans d’estudi, inclosa l’ordenació curricular. 
 
Segon  
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix a l’article 6 bis.4 que el Govern de 
l’Estat fixa els objectius, les competències, els continguts i els criteris d’avaluació del currículum 
bàsic, que requereixen el 55 per cent dels horaris escolars per a les comunitats autònomes que 
tinguin llengua cooficial. 
 
Tercer 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa a l’article 68 que, en el marc dels aspectes 
que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació 
comuna regulats per les lleis, correspon al Govern de la Generalitat establir els currículums de les 
diverses modalitats i especialitats dels ensenyaments esportius, l’oferta formativa i les proves 
d’accés corresponents.  
 
Quart 
El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, va establir l’ordenació general dels ensenyaments 
esportius de règim especial i, en aquest marc, els reials decrets corresponents van establir els 
títols següents:  
 

— el Reial decret 878/2011 va establir el títol de tècnic esportiu en Salvament i Socorrisme, i en 
va fixar els ensenyaments mínims i els requisits d’accés;  
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— el Reial decret 935/2010 va establir el títol de tècnic esportiu en Vela amb Aparell Fix i de tècnic 
esportiu en Vela amb Aparell Lliure, i en va fixar els ensenyaments mínims i els requisits 
d’accés;  

— el Reial decret 669/2013 va establir el títol de tècnic esportiu en Atletisme i en va fixar els 
ensenyaments mínims i els requisits d’accés.  
 

Consideració 
 
La Comissió Permanent valora positivament que el Departament d’Ensenyament reguli els 
currículums propis dels ensenyaments esportius a Catalunya, perquè la titulació de tècnic esportiu 
comporta la professionalització d’aquelles persones que desenvolupen activitats dins l’àmbit de 
l’esport, que és un sector rellevant a efectes econòmics i amb una gran potencialitat de 
creixement. Aquesta professionalització els ha de capacitar per incorporar-se al món laboral en 
millors condicions.  
 
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. 
 
 
El Ple del Consell Escolar de Catalunya, reunit a Barcelona el 17 de maig de 2018, ha estudiat la 
proposta elaborada per la Comissió Permanent i ha aprovat per assentiment aquest DICTAMEN.  
 
El secretari               
Jesús Moral Castrillo 
 
 


