Dictamen 5/2020
En data 1 d’abril de 2020, 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 normatiu següent:

Projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica
superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques, i se n’estableix el
currículum.
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’imparteixen aquests ensenyaments.
Segon
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 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 per
adequar-les a les necessitats territorials i sectorials del sistema productiu català. El Catàleg
s’actualitza periòdicament seguint l’evolució de les realitzacions professionals requerides en
el treball.
Quart
El Decret 224/2018, de 16 d’octubre, pel qual es creen els ensenyaments d’arts escèniques i
el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Tècniques de Direcció Coral, del qual
s’estableix el currículum, desplega les competències esmentades al punt segon per tal de
donar una oferta formativa específica a les diverses vessants escèniques.
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CONSIDERACIONS
La Comissió Permanent valora positivament la creació dels títols propis de la Generalitat de
tècnic o tècnica superior en Luminotècnia per a les Arts Escèniques així com l’establiment
del currículum corresponent, d’acord amb el que preveuen l’Estatut i la Llei d’educació,
perquè responen a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya en
aquest sector. La creació d’aquest títol propi deriva de la inexistència d’un títol establert pel
Govern de l’Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació. La creació d'aquest
títol i la definició del currículum respon a les necessitats de qualificació professional
detectades a Catalunya fruit de la col·laboració de l'Administració educativa i entitats del
sector de les arts escèniques i l’espectacle en viu, i la seva pertinença al sistema integrat de
qualificacions i formació professional.
Així mateix, es valora positivament la incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu
amb la finalitat de normalitzar-ne l’ús en situacions professionals habituals i en la presa de
decisions en l’àmbit laboral.
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.

CONSIDERACIÓ AL TEXT
Es recomana substituir l’expressió “el conseller d’Educació” per “el conseller o consellera
d’Educació” en tot el text.
El Ple del Consell Escolar de Catalunya, reunit telemàticament el 28 d’abril de 2020, ha
estudiat la proposta elaborada per la Comissió de Programació i va aprovar per 40 vots a
favor i un en blanc aquest DICTAMEN.
El secretari
Jordi Rodon Cuixart
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ANNEX 1: Assistents a la sessió

Presidenta
Anna Simó i Castelló

Administració educativa
Marcel·lina Bosch Costa
Immaculada Buxadera Catot
Mònica Pereña Pérez
Josep Plancheria Roset

Administració local
Mercè Bosch i Romans
Josep Maria Freixanet i Mayans
Jordi Roig Vinyals

Centrals i organitzacions sindicals
Pepi Garcia i Lorenzo
Àngel García Velázquez
Manuel Pulido Guerrero

Col·legis Professionals
Antoni Domènech Bonet

Consells escolars territorials
Francesc Ballester Lozano
Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar
Dolors Collell i Surinyach
Montserrat Domingo i Herraiz
Martí Fonalleras Darnaculleta
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Pere Masó Anglada
Montserrat Perelló Margalef
Carles Vega i Castellví
Jesús Viñas Cirera

Moviments de Renovació Pedagògica
Ricard Aymerich i Balagueró
Raül Manzano Tovar

Organitzacions patronals
Daniel Albors Pericàs
Iris Mª Molina Ávila

Pares i mares d'alumnes
Xènia Amorós i Soldevila
Jordi Giménez Manent
Josep Manuel Prats Moreno
Joan Ricart Nicolau

Personal d'administració i serveis dels centres docents
Iolanda Estrada Sanz
Francisco Ramos Falcó

Personalitats de prestigi en el camp de l'educació
Jaume Cela i Ollé
Coral Regí Rodríguez

Professorat de nivells educatius no universitaris
Xavier Diez Rodríguez
Teresa Esperabé Prieto
Pere Forga Visa
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Titulars de centres docents privats
Joan Bassas i Arnau
Joan Josep Codina i Puig

Universitats
Fernando Guirado Lidon
Montserrat Vilà Suñé

Secretari
Jordi Rodon Cuixart
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