CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME NÚM. 05/2010 SOBRE EL PROJECTE D’ORDRE DEL CONSELLER
D’EDUCACIÓ I CULTURA, PER LA QUAL S’ESTABLEIX EL CURRÍCULUM I
L’ORGANITZACIÓ DELS CURSOS DE L’ESPECIALITAT DE MUSICOLOGIA DEL
GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE MÚSICA A LES ILLES BALEARS
QUE CORRESPON AL PERÍODE D’EXPERIMENTACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE
L’ESPECIALITAT.
1. FETS
La Conselleria d’Educació i Cultura va presentar el passat dia 8 de setembre de
2010 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), el projecte d’Ordre per la qual
s’estableix el currículum i l’organització dels cursos de l’especialitat de musicologia
del grau superior dels ensenyaments de música a les illes balears que correspon al
període d’experimentació de la implantació de l’especialitat, en compliment de
l’article 6 del decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe
preceptiu per via d’urgència (segons s’estableix a l’article 39 de la Resolució del
conseller d’Educació i Cultura de 23 de desembre de 2005 per la qual s’ordena la
publicació del Reglament modificat d’organització i funcionament del CEIB).
El dia 8 de setembre, la secretaria del CEIB va remetre el projecte d’ordre als
consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, i s’obrí un termini per a
la presentació d’aportacions que s’acabà dia 21 de setembre, d’acord amb l’article
38.2 del Reglament del CEIB.
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 17 de setembre de 2010 es
va acordar que la comissió específica que ha d’estudiar el projecte d’ordre fos la
d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. També es va acordar nomenar ponent
al conseller Sr. Francesc Arbona Quetglas.
A la mateixa reunió es va acordar la data de reunió de la Comissió Específica
d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu, per a dia 23 de setembre de 2010.
Dins el termini establert va presentar aportacions al projecte d’Ordre FETE-UGT.
El dia 23 de setembre va tenir lloc la reunió de la Comissió Específica d’Ordenació i
Innovació del Sistema Educatiu, en la qual es varen debatre les aportacions fetes al
projecte d’ordre. Finalment, s’acordà per unanimitat elevar l’esborrany d’informe a la
Comissió Permanent.

Informe sobre l’Ordre per la qual s’estableix el currículum i l’organització dels cursos de l’especialitat de Musicologia del
grau superior dels ensenyament de música a les Illes Balears, que correspon al període d’experimentació de la
implantació de l’especialitat, aprovat a la sessió del Ple de 22 d’octubre de 2010.

1

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

En la reunió de la Comissió Permanent de dia 1 d’octubre de 2010, s’analitzà el
projecte d’Ordre i es va presentar la proposta d’informe, i es decidí per unanimitat,
elevar-lo al Ple del CEIB.
El 5 d’octubre de 2010 la secretaria del CEIB, d’acord amb l’article 43 del Reglament
del CEIB, va remetre l’informe als consellers i a les conselleres per al seu
coneixement i estudi i s’obrí un termini de presentació d’esmenes que finalitzava el
18 d’octubre de 2010.
Dins del termini de presentació d’esmenes a l’informe se’n reberen de l’STEI-i.
En la reunió extraordinària de dia 22 d’octubre de 2010, el ponent va exposar el
contingut de la proposta d’informe de la Comissió Permanent i varen ser debatudes
les esmenes presentades.
Finalment, s’aprovà l’informe i es considerà com a definitiu el text següent:

INFORME
2. ANTECEDENTS
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix els estudis superiors de
música en diferents especialitats.
L’article 23 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, en el que es publica el
calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu establert per la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, va determinar l’estructura i el contingut
bàsic dels ensenyaments artístics superiors.
El Reial decret 617/1995, de 21 d’abril, pel qual s’estableixen els aspectes bàsics del
currículum del grau superior dels ensenyaments de música, determina, a l’article 6.3,
que les administracions educatives establiran el currículum dels ensenyaments de
Música.
El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears va implantar l’especialitat de
Musicologia a partir del curs 2007/08. El seu departament de musicologia, després
d’elaborar una proposta de currículum, acordà la tramitació d’aquest per tal que la
Conselleria d’Educació i Cultura publiqués l’Ordre sobre el currículum que s’havia
d’impartir durant el període previ a la nova regulació estatal d’aquests ensenyaments
que ja s’ha fet efectiva.
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El Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels
ensenyaments artístics superiors de Grau en Música estableix el calendari
d’implantació, el sistema de transició dels ensenyaments regulats d’acord amb els
plans d’estudis anteriors i l’aplicació, de forma transitòria, de l’esmentat Reial decret
617/1995, mentre no es produeixi la implantació generalitzada dels ensenyaments
artístics superiors de Grau en Música.
Per afavorir la seguretat jurídica de tots els ciutadans és convenient donar publicitat
a l’organització curricular de grau superior dels ensenyaments de música de
l’especialitat de Musicologia a les Illes Balears que s’imparteixen, amb caràcter
transitori, de forma prèvia a la implantació dels estudis de grau que els han de
substituir.
Ara la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent fa
aquesta proposta, perquè el text que s’annexa a aquesta Ordre sigui el currículum
propi dels ensenyaments de música de grau superior de l’especialitat de Musicologia
a les Illes Balears.

3. CONTINGUT DEL PROJECTE D’ORDRE
El projecte d’Ordre per la qual s’estableix el currículum i l’organització dels cursos de
l’especialitat de musicologia del grau superior dels ensenyaments de música a les
Illes balears que correspon al període d’experimentació de la implantació de
l’especialitat consta d’un preàmbul, 9 articles, 4 disposicions i 3 annexos.
El contingut de l’ordre ve distribuït de la manera següent:

Preàmbul

que conté els motius de l’ordre i les bases legals en què es fonamenta.

Article 1:

Objecte i àmbit.

Article 2:

Finalitat.

Article 3:

Titulació.

Article 4:

Ordenació acadèmica.

Article 5:

Tipologia de les assignatures obligatòries.

Article 6:

Organització temporal de les assignatures
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Article 7:

Ràtios

Article 8:

Projecte final.

Article 9:

Convocatòries d’examen.

Disposició addicional primera: Norma aplicable.
Disposició addicional segona: Referències genèriques.
Disposició final primera: Autorització desplegament normatiu i plicació.
Disposició final segona: Entrada en vigor.
Annex I:

Organització de les matèries.

Annex II:

Distribució de les assignatures obligatòries per cursos.

Annex III:

Descripció dels continguts de les assignatures.

4. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE EL PREÀMBUL
* Es proposa, que s’assenyali en el preàmbul de l’Ordre el retard en la publicació i el
seu caràcter temporal.

* En el darrer paràgraf del preàmbul es proposa la seua modificació incorporant
l’expressió: “prèvia consulta al Consell Escolar de les Illes Balears,”
El paràgraf quedaria redactat així: “Per tot això, a proposta de la Direcció General
de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, prèvia consulta al
Consell Escolar de les Illes Balears, i fent ús de les facultats que
m’atribueix la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears,
i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent”
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5. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 22 d’octubre
de 2010, aprova per majoria absoluta aquest informe 03/2010 per 28 vots a favor,
cap vot en contra i 6 vots en blanc, la qual cosa faig constar als efectes del que
estableix l’article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Palma, 22 d’octubre de 2010.

El SECRETARI,

El PRESIDENT,

Mateu Tomàs Humbert

Pere Carrió Villalonga
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