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INFORME NÚM. 09/2018 sobre el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i 

Universitat de xx de xxx de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les 

pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics 

superiors. 

 

1. FETS 

 

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

Illes Balears, el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de xx de 

xxx de 2018 per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques 

externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors i va sol·licitar-ne 

l’informe preceptiu per tràmit ordinari en data 5 de novembre de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El dia 5 de novembre de 2018 la secretària del CEIB va remetre el projecte 

d’ordre als consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en 

sol·licitud d’aportacions fins al dia 19 de novembre de 2018, d’acord amb 

l’article 38.2 del Reglament del CEIB. 

 

A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 20 de novembre de 2018 

es va acordar que la comissió específica que havia d’estudiar el projecte 

d’Ordre fos la d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. També es va 

acordar nomenar ponent el conseller Sr. Pere Carrió Villalonga.  

 

Dins el període establert per presentar aportacions, en va presentar l’STEI. 

 

A la reunió de la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema 

Educatiu de dia 29 de novembre de 2018 es varen debatre les aportacions i 

després el ponent va recollir les aportacions consensuades per la majoria dels 

membres de la Comissió per a la realització de l’informe a fi de poder elevar-lo 

a la Comissió Permanent. 

 

A la reunió de la Comissió Permanent duta a terme dia 10 de desembre de 

2018, el ponent va exposar el contingut de l’Informe i després del debat 
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pertinent, el ponent va prendre nota de les modificacions a l’esborrany a fi de 

poder elevar-lo al Ple del CEIB i s’aprovà per assentiment. 

 

Dins el període establert per a presentació d’esmenes no se’n va presentar cap. 

 

2. INFORME 

 

2.1. BASES LEGALS DE L’ORDRE 

 

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, modificat pel Reial decret 21/2015, de 23 de gener, 

preveu, com una part més de la formació integral que han de rebre els 

estudiants d’aquests ensenyaments, la possibilitat d’incloure pràctiques 

externes en els plans d’estudis, fins a un màxim de seixanta crèdits ECTS, i 

estableix que aquestes pràctiques s’han d’oferir, preferentment, en la segona 

meitat dels plans d’estudis respectius.  

 

Amb les pràctiques externes, els estudiants reben una formació 

complementària a la formació estrictament acadèmica, ja que els permeten, 

d’una banda, viure experiències que no es poden reproduir als centres 

d’ensenyaments artístics superiors i, de l’altra, acostar-se a situacions reals 

d’organització productiva en l’entorn sociolaboral. Les pràctiques 

proporcionen als estudiants una qualificació professional adequada al tipus de 

feina que desenvoluparan en el futur, qualificació necessària per a la seva 

inserció laboral posterior. 

 

En aquest mateix sentit, l’article 6.3.c del Reial decret 633/2010, de 14 de 

maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors 

del grau de Disseny establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’educació, preveu que els plans d’estudis han de tenir un mínim de sis crèdits 

ECTS corresponents a pràctiques externes. 

 

Aquestes previsions s’han completat amb l’aprovació del Decret 43/2013, de 6 

de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels 

ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de Disseny de les 

especialitats de Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors, Disseny de Moda i Disseny 



 

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS 

 

 

C/ Cecili Metel, 11. Escala B, 1r. D.07003 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 715456 Fax: 971 715761 
 

 

 

3 

de Producte i se’n regula l’avaluació. En l’article 9.2.d d’aquest Decret, es 

preveu que els alumnes duguin a terme pràctiques acadèmiques externes 

corresponents a dotze crèdits ECTS. 

 

En el cas dels ensenyaments artístics superiors de Música i d’Art Dramàtic, ni el 

Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels 

ensenyaments artístics superiors de grau en Art Dramàtic establerts en la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, ni el Reial decret 631/2010, de 14 

de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics 

superiors de grau en Música establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’educació, no estableixen un nombre mínim de crèdits ECTS per a les 

pràctiques externes. No obstant això, el Decret 4/2017, de 13 de gener, pel 

qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents 

al títol superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, 

Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació, preveu que els alumnes de 

l’especialitat de Pedagogia cursin sis crèdits ECTS de pràctiques externes 

obligatòries. Pel que fa als ensenyaments superiors d’Art Dramàtic, el Decret 

26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments 

artístics superiors conduents al títol superior d’Art Dramàtic en l’especialitat 

d’Interpretació i se’n regula l’avaluació, no preveu, en el pla d’estudis, la 

realització de pràctiques externes obligatòries. 

 

D’altra banda, els reials decrets 630/2010, 631/2010 i 633/2010, suara 

esmentats, estableixen, en l’article 11.3, que les administracions educatives o 

els centres d’ensenyaments artístics superiors han de promoure la signatura de 

convenis amb entitats col·laboradores a fi que els alumnes que cursen aquests 

ensenyaments puguin fer-hi les pràctiques externes. 

 

A falta d’una regulació estatal o autonòmica de les pràctiques externes dels 

alumnes dels ensenyaments artístics superiors, en l’article 9.6 del Decret 

43/2013 es va preveure aplicar a les pràctiques externes de l’Escola d’Art i 

Superior de Disseny de les Illes Balears, amb caràcter supletori, el Reial decret 

1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques 

acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 

 

La Sala Tercera del Tribunal Suprem, mitjançant una sentència dictada el 21 de 

maig de 2013, va anul·lar el Reial decret 1707/2011, i per suplir la manca de 
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normativa es va dictar la Resolució del director general d’Universitats, Recerca i 

Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014 per la qual 

s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques 

acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors. 

 

2.2. ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DEL CONTINGUT DE L’ORDRE 

 

Aquesta ordre conté 28 articles distribuïts en VIII capítols, a més de quatre 

disposicions finals i un annex: 

 

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 

Article 1. Objecte 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

 

Capítol II. Aspectes generals 

Article 3. Definició de pràctiques acadèmiques externes 

Article 4. Finalitat de les pràctiques externes dels alumnes dels ensenyaments 

artístics superiors 

Article 5. Tipus de pràctiques 

Article 6. Durada i calendari acadèmic 

Article 7. Sistema de qualificacions 

Article 8. Expedició del títol i projecte final d’estudis 

 

Capítol III. Reconeixements de crèdits 

Article 9. Reconeixement de crèdits per experiència laboral, professional i/o 

empresarial prèvia 

Article 10. Sol·licitud de reconeixement 

Article 11. Informe del tutor acadèmic 

Article 12. Resolució de reconeixement 

Article 13. Anotacions a l’expedient 

 

Capítol IV. Gestió de les pràctiques externes 

Article 14. Gestió administrativa de les pràctiques externes 

Article 15. Entitats col·laboradores 

Article 16. Adjudicació 

 

Capítol V. Convenis de cooperació educativa 
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Article 17. Convenis de cooperació educativa per al desenvolupament de les 

pràctiques externes 

Article 18. Projecte formatiu 

Article 19. Durada dels convenis de cooperació educativa 

 

Capítol VI. Règim dels estudiants 

Article 20. Cobertura d’eventualitats 

Article 21. Drets dels estudiants 

Article 22. Deures dels estudiants 

 

Capítol VII. Tutela de les pràctiques 

Article 23. Coordinador de les pràctiques externes 

Article 24.Tutor acadèmic de les pràctiques externes 

Article 25.Tutela de l’entitat col·laboradora 

 

Capítol VIII. Avaluació 

Article 26. Avaluació de les pràctiques externes 

Article 27. Reconeixement acadèmic i acreditació 

Article 28. Suplement europeu al títol 

 

Disposició final primera. Règim supletori 

Disposició final segona. Desplegament i aplicació d’aquesta Ordre 

Disposició final tercera. Referències de gènere 

Disposició final quarta. Entrada en vigor 

 

ANNEX. Reconeixement de crèdits europeus per experiència laboral, 

professional i/o empresarial prèvia de l’estudiant: 

 

1. Ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic 

2. Ensenyaments artístics superiors de Disseny 

3. Ensenyaments artístics superiors de Música 

 

3. CONSIDERACIÓ GENERAL/CONSIDERACIONS GENERALS 

 

Constatam que aquest projecte d’ordre no ha estat negociat a la Mesa 

Sectorial d’ Educació de l’Ensenyament Públic quan possiblement afecta 

condicions laborals del professorat. Per tant, proposam que es dugui a terme 
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la negociació prescriptiva i que si es modifica algun article, es retorni la 

consulta al CEIB sobre els articles modificats. 

 

4. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES A L’ARTICULAT 

 

- A l’article 4.1 proposam canviar “En un àmbit productiu real i s’acosti a 

la realitat del mercat laboral”  per “ en un àmbit productiu i laboral 

real”. 

 

- Afegir a l’article 6.8  “Dintre del Calendari de la jornada laboral 

establerta”.  

 

- Al final de l’article 26.2.d canviar “algun tipus de recurs tècnic i /o 

humà” per “per algun tipus d’ajuda de personal i/o recursos tècnics”  

 

 

5. CONSIDERACIÓ FINAL  

 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 10 de gener 

de 2019, aprovà aquest Informe 09/2018 per assentiment. 

 

 

Palma, 11 ge gener de 2019 

 

La secretària       El president 

 

 

 

Margalida Salom Torrens     Pere Carrió Villalonga 


