
 

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS 

 

 

  

 
1 

 

INFORME NÚM. 04/2018 sobre el Projecte de decret XX/2018, de xx de xxxx, pel 

qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles 

formatius de grau mitjà de Tècnic d’arts plàstiques i disseny en Assistència al 

producte gràfic imprès, i dels graus superiors corresponents als títols de Tècnic 

superior d’arts plàstiques i disseny en Fotografia, Tècnic superior d’arts plàstiques 

i disseny en Il·lustració i Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Còmic, tots 

ells pertanyents a la família professional artística de Comunicació gràfica i 

audiovisual i se regula l’avaluació i les proves d'accés dels estudis professionals 

d'arts plàstiques i disseny 

 

1. FETS 

 

La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes 

Balears, el projecte de Decret .../2018, de XX de XXX, pel qual s’estableixen els 

currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de 

Tècnic d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic imprès, i dels 

graus superiors corresponents als títols de Tècnic superior d’arts plàstiques i 

disseny en Fotografia, Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Il·lustració i 

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Còmic, tots ells pertanyents a la 

família professional artística de Comunicació gràfica i audiovisual i se regula 

l’avaluació i les proves d'accés dels estudis professionals d'arts plàstiques i 

disseny, dia 25 de maig de 2018. 

 

El 25 de maig de 2018, la secretaria del CEIB va remetre el projecte de Decret 

4/2018, de XX de XXX, en sol·licitud d’aportacions fins al dia 11/06/2018 d’acord 

amb l’article 38.2 del Reglament del CEIB. 

 

En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 11/06/2018 es va 

acordar que la comissió específica que ha d’estudiar el projecte de decret fos la 

d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. També es va acordar nomenar 

ponent al conseller Sr. Pere Carrió Villalonga.  

 

Dins el període establert no es varen presentar aportacions al projecte de decret i 

per això no es va reunir la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del 

Sistema Educatiu. 

 

A la Comissió Permanent celebrada el dia 11/06/2018, el ponent va exposar el 

contingut de l’Informe. Després del debat pertinent, va prendre nota de les 

modificacions a l’esborrany a fi de poder elevar-lo al Ple del Consell i es va aprovar 

per unanimitat.  

 



 

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS 

 

 

  

 
2 

Dia 12/06/2018 es va remetre l’informe als consellers i conselleres per al seu 

coneixement i estudi i s’obrí el termini de presentació d’esmenes fins dia 

21/06/2018. 

 

Dins el període establert, el president del CEIB va presentar una esmena. 

 

 

2. INFORME 

 

El preàmbul conté les bases legals amb que es sustenta l’esborrany de decret. 

L’objectiu bàsic d’aquest projecte de decret es establir els currículums per atendre 

a les actuals necessitats de formació dels tècnics en Assistència al producte gràfic 

imprès i dels tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny en Fotografia, en 

Il·lustració i en Còmic, i, per tal de constituir els aspectes bàsics que assegurin una 

formació comú, garanteixi la validesa dels títols en compliment d’allò disposat a 

la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i a la vegada constitueixin la 

garantia de qualitat que demanden els sectors productius artístics i culturals. 

 

L’esborrany de decret conté: 

 

- Preàmbul: bases legals i motivació. 

- 21 articles. 

- 3 disposicions addicionals. 

- 4 disposicions transitòries. 

- 1 disposició derogatòria. 

- 1 disposició final primera d’implantació. 

- 7 annexes corresponents a cada un dels estudis regulats. 

 

3. CONSIDERACIÓ GENERAL 

 

Demanam que es potenciïn, a totes les etapes del sistema educatiu, els 

currículums dels ensenyaments artístics i  de comunicació gràfica i audiovisual. 

 

4. CONSIDERACIÓ ESPECÍFICA  

 

L’article 12.9 del projecte de Decret diu: 

 

“Amb caràcter general, els alumnes dels cicles formatius d’arts plàstiques i disseny 

disposaran d’un màxim de 4 cursos acadèmics per cursar i superar els diferents 

mòduls en que s’estructura cada currículum, sense perjudici del nombre màxim de 

les quatre convocatòries establertes per a la superació de cada mòdul.” 
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Proposam suprimir-lo, ja que, el nombre de convocatòries ja queda regulat a 

l’apartat 8 d’aquest mateix article. 

 

El motiu pel qual feim aquesta proposta és perquè ni la (Llei Orgànica 2/2006, de 

3 de maig) ni el RD 596/2007 de 4 de maig pel qual s’estableix l’ordenament 

general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, no estableixen 

cap limitació d’anys acadèmics però sí que fan menció a promoure la formació al 

llarg de la vida (art.6.3 de l’esmentat RD). 

En canvi el mateix RD bàsic 596/2007 al seu article 19.5, sí que estableix que el 

nombre de convocatòries per a la superació de cada mòdul serà de quatre i que 

l’Administracions Educatives competents podran establir una convocatòria 

extraordinària per causes justificades. 

 

Per tot això,  consideram fora de lloc establir una limitació d’anys acadèmics, 

cosa que no han fet altres CC.AA. 

 

 

5. CONSIDERACIÓ FINAL  

 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 28 de juny de 

2018 aprovà aquest Informe 04/2018 per unanimitat de tots els consellers i 

conselleres presents en el moment de la votació. 

 

Palma, 29 de juny de 2018 

 

La secretària       El president 

 

 

 

Margalida Salom Torrens     Pere Carrió Villalonga 


