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 INFORME 03/2007 SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S’ESTABLEIXEN ELS 
CURRÍCULUMS, LES PROVES I ELS REQUISITS D’ACCÉS ALS TÍTOLS DE TÈCNIC ESPORTIU I 
TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR EN ATLETISME 
 
FETS 
 
El 9 de febrer de 2007 va tenir entrada al CEIB la petició d’informe del Conseller d’Educació i Cultura 

per al projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés als 

títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en atletisme 

 

El mateix dia la secretaria del CEIB va remetre el projecte de decret als consellers i a les conselleres 

per al seu coneixement i estudi i en sol·licitud d’aportacions fins al 14 de febrer de 2007. 

 

En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB del 16 de febrer de 2007 es va acordar que la 

comissió que ha d’estudiar el projecte de decret sigui la d’Ordenació i Innovació del sistema educatiu. 

Així mateix es va acordar nomenar ponent al conseller Sr. Edelmiro Fernández Otero. 

 

L’11 de maig  de 2007, una volta finalitzat el procés de renovació parcial del CEIB,  es va reunir la 

Comissió d’Ordenació que va elaborar la proposta d’informe a partir de l’esborrany presentat pel 

ponent, recollint les diverses aportacions realitzades pels integrants de l’esmentada comissió. 

 
El 18 de maig de 2007 es va reunir en sessió extraordinària la Comissió Permanent que va aprovar 
per unanimitat aquest informe i acordà la seva remissió al Ple del CEIB.  
 

ANTECEDENTS 
 
La Llei Orgànica d’Educació (BOE núm. 106, de 4 de maig) integra els ensenyaments esportius 
dins l’oferta del sistema educatiu, donant en l’article 3.6 el caràcter d’ensenyaments de règim 

especial. Al capítol VIII del títol I es regulen les seves característiques bàsiques (principis 
generals, organització, titulacions i convalidacions). 

 
El RD 1913/1997, de 19 de desembre, (BOE núm. 20, de 23 de gener de 1998) configura com a 
ensenyaments de règim especial els conduents a la obtenció de les titulacions de tècnics esportius, 
aprova les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims, incloent els 
ensenyaments esportius dintre del sistema acadèmic. S'ordena i s’estructura els ensenyaments i es 
regulen aspectes com: els requisits d'accés, el projecte final, duració dels ensenyaments, projectes 
curriculars dels centres, criteris generals d'avaluació, accés a altres estudis, inspecció dels centres,... 
Aquest RD estableix la duració dels ensenyaments conduents al títol de Tècnic Esportiu (mínim de 
950 i màxim de 1100 hores) i al títol de Tècnic Esportiu Superior (mínim de 750 i màxim de 1100 
hores). L’art. 19 d’aquest RD assenyala que les administracions educatives competents de cada 
Comunitat Autònoma establiran el currículum de les modalitats i, en el seu cas, especialitats 
esportives.  
 
El RD 254/2004 (BOE núm. 189, d’onze de març) va regular els títols de tècnic esportiu en atletisme i 
tècnic superior en atletisme, així com els ensenyaments mínims, les seves proves i requisits d’accés. 
L’art. 11 d’aquest RD atribueix a les administracions educatives competents el desenvolupament dels 
currículums propis. 
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L’Ordre del Ministeri d’Educació 454/2002, de 22 de febrer (BOE núm. 55, de 5 de març) estableix els 
elements bàsics dels informes d’avaluació i els requisits que garanteixen la mobilitat de l’alumnat. 
 
L’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia 1 d’abril de 2005 (BOIB núm. 55, de 9 d’abril) regula 
el procés d’autorització administrativa per a l’obertura i funcionament de centres privats que 
imparteixen ensenyaments per a l’obtenció de la titulació de tècnics esportius.  
 
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32, d’1 de març de 2007) en el seu article 36.2 
estableix que correspon a la comunitat autònoma la competència de desenvolupament legislatiu i 
d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.  
 

CONTINGUTS 
 
El projecte de Decret consta de preàmbul, 16 articles, 1 disposició addicional, 1 disposició transitòria, 
2 disposicions finals i 3 annexos. 
 
Els articles 1 i 2 determinen l’objecte de la norma i l’àmbit d’aplicació. L’article 3indica la finalitat 
específica. Els articles 4 i 5 determinen l’ordenació i estructura dels ensenyaments. Els articles 6, 7 i 8 
fan referència al currículum, prenent com a referència el RD 254/2004, assenyalant que els objectius, 
continguts, criteris d’avaluació i durada dels ensenyaments s’especifiquen als annexos II i III, en 
Tècnic esportiu i Tècnic esportiu superior en atletisme respectivament. Els articles del 9 al 13 
contemplen respectivament els requisits de caràcter general i específic per accedir als ensenyaments, 
els tribunals per al desenvolupament de les proves específiques, les formules d’accés sense el títol de 
GES o de Batxillerat, les exempcions per als esportistes d’alt nivell i les adaptacions per a les 
persones que acreditin discapacitats. Els articles 14 al 16 regulen el procés d’avaluació, els requisits 
dels centres i del professorat, i les convalidacions, correspondències i l’accés a altres estudis, prenent 
com a referència la legislació bàsica estatal. La disposició addicional única regula els cursos 
addicionals de llengua catalana per l’alumnat amb coneixements insuficients. La disposició transitòria 
única regula la habilitació temporal dels que posseeixin el diploma d’Entrenador Nacional d’Atletisme. 
Les disposicions finals autoritzen ulteriors desplegaments del decret i disposicions necessàries per a 
l’aplicació de la norma, i fixa la seva entrada en vigor. 
  
L’annex I regula les proves de caràcter específic i els requisits esportius per l’accés als ensenyaments 
de tècnic esportiu en atletisme. L’annex II detalla el perfil professional i el currículum dels 
ensenyaments corresponents al títol de tècnic esportiu en atletisme. L’annex III detalla el perfil 
professional i el currículum dels ensenyaments corresponents al títol de  tècnic esportiu superior en 
atletisme. 
 
PROPOSTES 
 

1. De caràcter  general 
 

• El Consell Escolar de les Illes Balears valora positivament que la Conselleria 
d’Educació i Cultura continuï amb l’aprovació del currículum d’aquests ensenyaments 
esportius. Això permetrà que l’oferta d’ensenyances de règim especial s’ampliï als 
ensenyaments esportius.  

 
• D’acord amb el RD 806/2006 que estableix el calendari d’aplicació de la nova 

ordenació del sistema educatiu establert per la LOE, abans del 30 d’abril de 2007 
s’hauria d’haver regulat pel MEC l’ordenació general dels ensenyaments esportius 
per substituir  la establerta al RD1913/1997, de 19 de desembre. Una volta aprovat 
aquest RD, consideram que seria convenient la publicació d’alguna normativa (Decret 
per establir l’ordenació general dels ensenyaments esportius o similar), que reguli a la 
nostra comunitat els aspectes generals recollits al RD per a tots els títols de Tècnics 
Esportius de les diferents modalitats. 

 
• Aquest ensenyaments possibilitaran l’obtenció d’un títol equivalent a tots els efectes 

als corresponents de grau mitjà i grau superior de FP i, per tant, poder accedir a les 
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modalitats de Batxillerat i els estudis universitaris que es determinin (articles 26.2 i 28 
del RD 1913/1997). Per això, tot i considerant adequada en línies generals aquesta 
proposta curricular, n’hi ha altres aspectes relatius a centres, titulacions, convenis 
entre els centres educatius i les empreses per la FCT, Projectes Educatiu i Curricular, 
etc., que convindria aclarir. 

 
• El Consell Escolar de les Illes Balears considera que alguns Instituts d’Educació 

Secundària de la nostra comunitat compleixen les condicions bàsiques dels centres i 
de professorat (titulació acadèmica, capacitació pedagògica, coneixement de les 
llengües oficials). Per tant, demana la implantació en centres públics dels 
ensenyaments esportius que es consideri més adients, tenint present la realitat 
territorial de les nostres illes. 

 
• Consideram necessària la coordinació entre les Administracions educatives i les 

entitats esportives per a una adequada aplicació d’aquesta norma. En tot cas, 
correspon a l’Administració educativa (a la Conselleria d’Educació) vetllar per la 
correcta aplicació d’aquestes titulacions de tècnics esportius. 

 
2. De caràcter específic  
 

• Al preàmbul. Caldria fer referència al que estableix l’actual Estatut d’Autonomia de 
les Illes Balears pel que fa a les competències de la nostra Comunitat autònoma en 
matèria d’esport i d’ensenyament 

• S’hauria de citar com antecedents la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les 
Illes Balears, l’Ordre del MECD 454/2002, de 22 de febrer.  

• Cal esmentar al darrer paràgraf  del preàmbul el preceptiu informe del CEIB 
• A l’article 3. Afegir un apartat d) amb la següent redacció: “Educar l’alumnat en la 

tolerància, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la no discriminació”.  
 

• A l’article 5. Afegir dins l’apartat c) (Bloc complementari) el següent: coneixement de 
la terminologia esportiva en les dues llengües oficials (amb especial esment en 
llengua catalana) i altres, l’atenció a la pràctica esportiva per persones amb 
discapacitats i els ensenyaments esportius com a mitjà per l’educació en valors”. 
Aquest darrer apartat requereix la seva incorporació i desenvolupament pel que fa a 
objectius, continguts i criteris d’avaluació  , per tant, augmentar la durada global 
d’aquest Bloc complementari als dos nivells de grau mitjà i al superior. 

 
• Al Capítol IV (Els currículums). Afegir que els centres desenvoluparan el currículum 

d’aquest Decret mitjançant la elaboració  de projectes i programacions didàctiques, 
tenint present les característiques de l’alumnat i les possibilitats formatives de 
l’entorn. 

 
• A l’article 10. Afegir la tendència a la paritat de gènere en la composició del tribunal. 

 
• A l’article 14. Caldria especificar més aquest apartat, reflectint el que assenyala 

l’article 13 del RD 254/2004. 
 

• A l’article 15. Afegir el següents apartats en relació als requisits dels centres:  
 

- “Els ensenyaments que es regulen en aquest Decret s’impartiran en centres dotats 
dels recursos educatius humans i materials per garantir un ensenyament de qualitat” . 

- “Els  centres o les instal·lacions a les que es desenvolupin les seves activitats tindran 
les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i seguretat que la legislació 
vigent  exigeix per als edificis d’ús públic, i hauran de possibilitar l’accés i utilització 
als usuaris amb discapacitats físiques”. 

 
• A l’article 15. Afegir el següent en relació als requisits de titulació del professorat: 
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- “ Per impartir els diferents mòduls dels ensenyaments d’atletisme, el professorat 
haurà de reunir els requisits de titulació de l’Annex V del RD 254/2004”. 

- Caldria especificar en aquest Decret per la Conselleria d’Educació les titulacions 
adequades per impartir els mòduls del Bloc complementari. 

- “D’acord amb l’article 100.2  i la Disposició transitòria octava de la L.O.E. el 
professorat haurà de tenir la formació pedagògica i didàctica adient”. 

                
• A l’article 16. Afegir el següent en relació a l’accés a altres estudis: 
- El títol de Tècnic Esportiu en Atletisme permetrà l’accés directe a totes les modalitats 

del Batxillerat. 
- El títol de Tècnic Esportiu Superior en Atletisme permetrà el accés als següents 

estudis universitaris: Mestre (totes les especialitats), Diplomat en Educació Social, 
Diplomat en Empreses i Activitats Turístiques, Diplomat en Infermeria, Diplomat en 
Fisioteràpia,  Diplomat en Teràpia Ocupacional, diplomat en Treball Social, Diplomat 
en Turisme, Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.   

 
• Afegir un article nou en relació amb la inspecció dels centres.  
- “La inspecció dels centres de formació de Tècnics Esportius en Atletisme serà  

exercida de conformitat amb el capítol II del Títol VII de la LOE”. 
- “Donada l’especificitat d’aquets ensenyaments, la Inspecció Educativa podrà 

demanar l’assessorament de la Conselleria competent en matèria d’esports”.  
 

Disposició addicional única.  Rectificar la referència de la Llei de de Normalització 
Lingüística, ja que es tracta del BOCAIB del 20 de maig de 1986. 

 
*** 

 
L’Informe ha estat aprovat per unanimitat al Ple del Consell Escolar de les Illes Balears de dia 24 de 
maig de 2007. El resultat de la votació va ser el següent: 
 Vots a favor 32 
 Vots en contra 0 
 Vots en blanc 0 
 
El secretari       El president 
 
 
 
 
 
 
Nicolau Josep Mª Salom Sancho    Joan F. Romero Valenzuela 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA 
 
 
 


