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INFORME 06/2016 sobre esborrany del projecte de decret pel qual s’estableix el pla 

d’estudis dels Ensenyaments Artístics Superiors conduents al títol Superior de Música 

en les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia a les Illes 

Balears i se’n regula l’avaluació per demanar el dictamen preceptiu del Consell 

Escolar de les Illes Balears. 

 

 

1. FETS 

La Consellera d’Educació, Cultura i Universitats va presentar el passat 14 d'abril de 
2016 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) l'esborrany de decret xx/xxxx, de xx 

de xxxx de xxxx, pel qual s’estableix el Pla d’estudis dels ensenyaments artístics 
superiors conduents al Títol Superior de música en les especialitats de Composició, 

Interpretació, Musicologia i Pedagogia a les Illes Balears, i se’n regula l’avaluació, i va 
sol·licitar l’informe preceptiu. 

 

El mateix dia 14 d'abril de 2016 la secretà ria del CEIB va enviar l’esborrany de decret 

als consellers per al seu coneixement i estudi, iniciant-se el procés de tramitació que 
marca el reglament del CEIB. El termini per a la presentació d’aportacions acabava 

dia 26 d'abril de 2016 a les 10 h. 
 

A la reunió de la Comissió Permanent  del CEIB del dia 18 d'abril de  2016, es  va  
acordar  nomenar  ponent  el conseller  del CEIB, senyor  Pere Carrió i la comissió 

específica encarregada de l’estudi seria la d'Ordenació. 
 

El dia 26 d'abril es va rebre una aportació del conseller senyor Jordi Gual de FEUSO. 
 

A la reunió de la Comissió Específica d'Ordenació de dia 2 de maig de 2016 
s’analitzaren les aportacions rebudes i es va obrir un torn d’intervencions i de debat. 

Es va acceptar l’aportació del conseller senyor Jordi Gual de FEUSO per unanimitat. 
 

A la reunió de la Comissió Permanent celebrada el dia 9 de maig de 2016, el ponent 
va exposar el contingut de l’informe en base a les aportacions consensuades i 

aprovades per unanimitat a la reunió de la Comissió Específica d’Ordenació. 
L’esborrany d’informe es va aprovar per unanimitat. 

 

El dia 10 de maig de 2016 va remetre l’informe als consellers i conselleres per al seu 
coneixement i estudi i s’obrí un termini de presentació d’esmenes que finalitzà dia 18 

de maig de 2016. 
 

Dins el termini de presentació d’esmenes no se’n presentaren. 
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2. INFORME 

 

2.1. BASES LEGALS I CONTINGUT 

 
D’acord amb el que disposen, en matèria d’ensenyament, l’article 27 i el punt 30 de 

l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució espanyola i l’article 36 de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, 

correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència del 
desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió i en 

tots els nivells i graus, modalitats i especialitats.  

 

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’Educació (LODE) 
estableix al punt 2 de l’article primer que totes les persones tenen dret a accedir a 

nivells superiors d’educació, en funció de les seves aptituds i de la seva vocació.  
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (d’ara endavant LOE), amb les 

modificacions introduïdes per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la 
millora de la qualitat educativa, estableix a l’article 45 que els Estudis Superiors de 

Música tenen la condició d’ensenyaments artístics superiors. Així mateix, a l’article 54 

regula l’organització, accés i la titulació als estudis superiors de música i dansa. 

Aquesta Llei atribueix a aquests ensenyaments la finalitat de proporcionar als 
alumnes una formació de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de 

la música en els diversos àmbits.  
 

D’altra banda, l’article 58 de la LOE disposa que correspon al Govern de la nació 

definir l’estructura i els continguts bàsics d’aquests ensenyaments, els quals es varen 
concretar en el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, d’Educació. Aquest Reial decret incorpora a aquests estudis el Sistema 

Europeu de Transferència de Crèdits (d’ara endavant ECTS) i assigna a cada crèdit 
ECTS una càrrega de feina compresa entre 25 i 30 hores. El número total de crèdits 

per a cada curs acadèmic es va establir en 60, i la durada de cada curs acadèmic, 
entre 36 i 40 setmanes. El Reial decret 21/2015, de 23 de gener, modifica el Reial 

Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, abans esmentat.  
 

El Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims 

dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei org ànica 2/2006, 

de 3 de maig, al Títol I disposa els aspectes generals dels centres docents 
d’ensenyaments artístics i al Títol III regula els centres d’ensenyaments artístics 

superiors, especialment a l’article 21 que estableix els requisits dels centres 
d'ensenyaments artístics superiors de música i l’article 22 que estableix la relació 

numèrica professor-alumne que els centres docents d’ensenyaments artístics superiors 
de música hauran de tenir.  
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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 música establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 

de maig, d’Educació (ara Títol Superior de música), va definir el contingut bàsic dels 

plans d’estudis conduents a l’obtenció del Títol Estudis Superiors de Música en les 
especialitats següents: Composició, Interpretació, Pedagogia, Direcció, Musicologia, 

Producció i gestió i Sonologia, i va estructurar aquests ensenyaments en quatre 
cursos, fins a completar un total de 240 crèdits. D’aquests, un mínim de 24 han de 

correspondre a formació bàsica; un mínim de 102, a formació especialitzada, i un 
mínim de 6, al treball final d’estudis.  

 

L’article 7 del Reial decret 631/2010 estableix que correspon a les administracions 

educatives establir els plans d’estudis d’aquests ensenyaments a fi de completar els 
mínims establerts i fixa els criteris que s’han de seguir per fer-ho.  

 
Aquest Pla d’estudis pretén assegurar la formació de professionals de nivell superior 

qualificats en l’àmbit dels ensenyaments artístics esmentats, mitjançant l’adquisició 
de les competències específiques i el desenvolupament dels perfils professionals 

propis de cada una de les especialitats, d’acord amb el Reial decret 631/2010.  

 

En la disposició addicional tercera del Reial decret 631/2010 s’estableix que el curs 
2010-2011 s’havia d’iniciar la implantació progressiva dels ensenyaments artístics 

superiors de grau de música. Tenint en compte que el Reial decret esmentat es va 
publicar en el BOE el dia 5 de juny de 2010, i atesa la necessitat d’iniciar el primer 

curs dels estudis superiors de música durant l’any acadèmic 2010 -2011, es va 

publicar, amb caràcter d’urgència i de manera provisional, l’Ordre del conseller 
d’Educació i Cultura d’1 d’octubre de 2010 per la qual s’estableix, per al curs 2010-

2011, el desenvolupament curricular del primer curs dels ensenyaments artístics 

superiors de música a les Illes Balears.  

 
Sota aquesta premissa, amb l’informe previ del Consell Escolar de les Illes Balears, de 

conformitat amb l’article 19.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les 
Illes Balears,i en virtut del Reial decret 631/2010, s’estableix el Pla d’estudis de les 

especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia.  
 

També són objecte de regulació els aspectes relacionats amb els requisits d’accés, 

amb els procediments de matrícula i amb els criteris d’avaluació, qualificació, 

permanència i promoció.  
 

Aquest Decret estableix els plans d’estudis superiors de música en les especialitats 
d’Interpretació (que unifica les antigues especialitats instrumentals), de Composició, 

de Pedagogia i de Musicologia, que són les que s’imparteixen als centres 
d’ensenyaments artístics superiors de música de les Illes Balears.  
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Pel que fa a la incorporació d’alumnes procedents de plans anteriors afectats per 

l’extinció progressiva dels estudis regulats en el Reial decret 617/1995, de 21 d’abril, 

aquest decret preveu un règim Transitori, amb un procediment especial de 

reconeixement de crèdits que tindrà en compte no perjudicar els drets d’aquests 
alumnes.  

 
2.2. ESTRUCTURA DE L’ESBORRANY DE DECRET 

 
L’esborrany de decret xx/xxxx, de xx de xxxx de xxxx, pel qual s’estableix el Pla d’estudis 

dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de música en les 

especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia a les Illes Balears, 

i se’n regula l’avaluació consta de set capítols amb 20 articles, quatre disposicions 
addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria única, cinc 

disposicions finals i quatre annexos. 
 

2.3. CONSIDERACIONS I PROPOSTES ESPECÍFIQUES 
 

APORTACIONS 

 

A l'article 4  
“Estructura general del Pla d’estudis superiors de música. 

  
2. Tal com preveu l’article 4 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre i d’acord 

amb el sistema europeu de transferència de crèdits ECTS, regulat en el Reial decret 

1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits ECTS 
i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i 

validesa en tot el territori nacional, els resultats acadèmics que representen 

l’assoliment de les competències previstes en els plans d’estudis conduents a 

l’obtenció de títols oficials d’ensenyaments artístics superiors s’ha de mesurar en 
crèdits ECTS i tendran validesa en tot el territori europeu .” 

 
Al final, després d’ECTS afegir “ i tendran validesa en tot el territori europeu.” 

 
A l'article 5 

“Títol superior de música 

  

1. La superació dels ensenyaments superiors de música dóna lloc a l’obtenció del títol 
superior de música, seguida de l’especialitat corresponent. Aquest títol té caràcter 

oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional i europeu amb 
crèdits  ECTS, i és equivalent, a tots els efectes, al títol universitari de grau. 

 
Després de “territori nacional” afegir: “i europeu” 
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CONSIDERACIÓ FINAL  

  

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 24 de maig de 

2016,  aprova aquest informe 06/2016 per unanimitat dels consellers i conselleres 
presents en el moment de la votació, la qual cosa faig constar als efectes del que 

estableix l’article 6 de la Llei de consell escolars de les Illes Balears. 
  

Palma,  24 de maig de 2016 
 

  

La secretària                                                                           El president 

  
  

  
Margalida Salom Torrens                      Pere Carrió Villalonga 


