
 

 

ANNEX 8 

 

 

NORMATIVA VIGENT SOBRE ORDENACIÓ CURRICULAR  

 

Ensenyaments de règim general 

 

Educació infantil 

 

Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels 

ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny de 

2008); 

 

Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació 

infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008) 

 

Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre 

l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a les Illes 

Balears (BOIB núm. 20, de 7 de febrer de 2009) 

 

 

Educació primària 

 

Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

primària a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 19 de juliol de 2014), modificat 

pel Decret 28/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 

18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes 

Balears (BOIB 21/5/2016 núm. 64) 

 

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 

2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes 

Balears (BOIB núm. 100, de 24 de juliol de 2014), modificada per l’ordre del 

conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 

24 de maig). 

 

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 

sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les 

Illes Balears (BOIB núm. 37, de 17 de març de 2015) modificada per l’ordre 



 

 

del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, 

de 24 de maig).  

 

 

Educació secundària obligatòria 

 

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 

2015), modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64, de 21 de 

maig). 

 

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la 

qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes 

Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015), modificada per l’ordre del 

conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 

24 de maig). 

 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de 

febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge 

dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 

2016-2017 (BOIB núm.18, de 11 de febrer). 

 

Batxillerat 

 

Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat 

a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), modificat pel 

Decret 30/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

 

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig per la 

qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 76, 

de 21 de maig de 2015), modificada per l’ordre del conseller d’Educació i 

Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig). 

 

Formació Professional 

 

Normativa relativa als currículums dels cicles formatius de formació 

professional 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 



 

 

Títol professional bàsic en Serveis administratius (ADG11) 

Reial  Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics 

de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional 

del sistema educatius, s’aproven 14 títols professionals bàsics i es fixen els seus 

currículums bàsics.  (BOE núm. 55,  de 5 de març). 

Ordre ECD/1030/2014, de 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 

de implantació de Formació Professional Bàsica i el currículum de 14 cicles 

formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit del Ministeri d’Educació, Cultura 

i Esport. (BOE núm.147, de 18 de juny). 

Gestió administrativa (ADG21) 

Reial Decret 1631/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic 

en Gestió Administrativa i es fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 289, 

d’1 de desembre), modificat pel Reial Decret 1126/2010, de 10 de setembre 

(BOE núm. 221, d’11 de setembre). 

 

Ordre EDU/1999/2010, de 13 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del 

cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Gestió 
Administrativa (BOE núm. 180, de 26 de juliol). 

Assistència a la direcció (ADG31) 

Reial Decret 1582/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de 
Tècnic Superior en Assistència a la Direcció i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre). 
 
Ordre ECD/318/2012, de 15 de febrer, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Assistència a la Direcció (BOE núm. 46, de 23 de febrer). 

Administració i finances (ADG32) 

Reial Decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de 
Tècnic Superior en Administració i Finances i es fixen els seus ensenyaments 

mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre). 
 
Ordre ECD/308/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Administració i Finances (BOE núm. 45, de 22 de febrer). 

 



 

 

COMERÇ I MÀRQUETING 

Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11) 

Reial  Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics 

de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional 

del sistema educatius, s’aproven 14 títols professionals bàsics i es fixen els seus 

currículums bàsics. (BOE núm. 55, de 5 de març). 

Ordre ECD/1030/2014, de 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 

de implantació de Formació Professional Bàsica i el currículum de 14 cicles 

formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit del Ministeri d’Educació, Cultura 

i Esport. (BOE núm.147, de 18 de juny). 

Activitats comercials (COM21) 

Reial Decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic en Activitats Comercials i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 311, de 27 de desembre). (Correcció d'errors, BOE núm. 61, de 12 de 

març). 

 
Ordre ECD/73/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Activitats 
Comercials (BOE núm. 27, de 31 de gener). 

Màrqueting i publicitat (COM31) 

Reial Decret 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de 
Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 299, de 13 de desembre). 
 
Ordre ECD/329/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Màrqueting i Publicitat (BOE núm. 47, de 24 de febrer). 

Comerç internacional (COM34) 

Reial Decret 1574/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de 
Tècnic Superior en Comerç Internacional i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 299, de 13 de desembre). 
 
Ordre ECD/319/2012, de 15 de febrer, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Comerç Internacional (BOE núm. 46, de 23 de febrer). 



 

 

 

 

HOTELERIA I TURISME 

Títol professional bàsic en Cuina i restauració (HOT11) 

Reial  Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics 

de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional 

del sistema educatius, s’aproven 14 títols professionals bàsics i es fixen els seus 

currículums bàsics. (BOE núm. 55,  de 5 de març). 

Ordre ECD/1030/2014, de 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 

de implantació de Formació Professional Bàsica i el currículum de 14 cicles 

formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit del Ministeri d’Educació, Cultura 

i Esport. (BOE núm.147, de 18 de juny). 

Cuina i gastronomia (HOT21) 

Reial Decret 1396/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
en Cuina i Gastronomia i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 
281, de 23 de novembre). 
 
Ordre ESD/3408/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Cuina i 
Gastronomia (BOE núm. 287, de 28 de novembre). 

Serveis de Restauració (HOT22) 

Reial Decret 1690/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de 

Tècnic en Serveis de Restauració i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 

núm. 16, 18-01-2008). 

 

Ordre EDU/2216/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Serveis de 

Restauració (BOE núm.194, 12-08-2009). 

Gestió d'allotjaments turístics (HOT31) 

Reial Decret 1686/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 13, de 15 de gener). 
 



 

 

Ordre EDU/2254/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Gestió d'Allotjaments Turístics (BOE núm. 198, de 17 d'agost). 

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (HOT32) 

Reial Decret 1254/2009, de 24 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 215, de 5 de setembre). 
 
Ordre EDU/393/2010, de 20 de gener, per la qual s'estableix el currículum del  
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments (BOE núm. 49, de 25 de febrer). 

Guia, informació i assistències turístiques (HOT33) 

Reial Decret 1255/2009, de 24 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques i es fixen els seus 

ensenyaments mínims (BOE núm. 215, de 5 de setembre). 
 
Ordre EDU/379/2010, de 20 de gener, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Guia, Informació i Assistència Turística (BOE núm. 48, de 24 de febrer). 

Direcció de cuina (HOT34) 

Reial Decret 687/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Direcció de Cuina i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 143, de 12 de juny). 
 
Ordre EDU/2883/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum 

del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Direcció de Cuina (BOE núm. 271, de 10 de novembre). 
 

Direcció de serveis de restauració (HOT35) 

Reial Decret 688/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Direcció de Serveis de Restauració i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 143, de 12 de juny). 
 
Ordre EDU/2884/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Direcció de Serveis de Restauració (BOE núm. 272, de 10 de novembre). 

 



 

 

 

IMATGE PERSONAL 

Perruqueria i estètica (IMP11) 

Reial  Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics 

de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional 

del sistema educatius, s’aproven 14 títols professionals bàsics i es fixen els seus 

currículums bàsics. (BOE núm. 55,  de 5 de març). 

Ordre ECD/1030/2014, de 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 

de implantació de Formació Professional Bàsica i el currículum de 14 cicles 

formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit del Ministeri d’Educació, Cultura 

i Esport. (BOE núm.147, de 18 de juny). 

 

Estètica i bellesa (IMP21) 

Reial Decret 256/2011, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 

en Estètica i Bellesa i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 83, de 
7 d'abril). (Correcció d'errors BOE núm. 117, de 17 de maig). 
 
Ordre EDU/1294/2011, de 13 de maig, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Estètica i Bellesa 
(BOE núm. 122, de 23 de maig). 

Perruqueria i cosmètica capil·lar (IMP22) 

Reial Decret 1588/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el Títol de 
Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre). 

 
Ordre ECD/344/2012, de 15 de febrer, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Perruqueria i 
Cosmètica Capil·lar (BOE núm. 49, de 27 de febrer). 

 

Assessoria d'imatge personal i corporativa (IMP33) 

Reial Decret 1685/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic Superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 311, de 27 de desembre). 
 
Ordre ECD/84/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (BOE núm. 27, 31 de gener). 



 

 

 

 
 

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 

Informàtica i comunicacions (IFC11) 

Reial  Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics 

de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional 

del sistema educatius, s’aproven 14 títols professionals bàsics i es fixen els seus 

currículums bàsics. (BOE núm. 55,  de 5 de març). 

Ordre ECD/1030/2014, de 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 

de implantació de Formació Professional Bàsica i el currículum de 14 cicles 

formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit del Ministeri d’Educació, Cultura 

i Esport. (BOE núm.147, de 18 de juny) 

Informàtica d’oficina (IFC12) 

Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s’estableixen set títols de 

Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de 

Formació Professional. (BOE núm. 130, de 29 de maig). 

Ordre ECD/1633/2014, d’ 11 de setembre, per la qual s’estableix el currículum 

de set cicles formatius de formació professional bàsica en l’àmbit de gestió del 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport). (BOE núm. 223, de 13 de setembre). 

 

Sistemes microinformàtics i xarxes (IF21) 

 

Reial Decret 1691/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 15, de 17 de gener). 
 
Ordre EDU/2187/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes (BOE núm. 192, de 10 d'agost). 
 

Administració de sistemes informàtics en xarxa (IFC31) 

 

Reial Decret 1629/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 278, de 18 de novembre). 
 



 

 

Ordre EDU/392/2010, de 20 de gener, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (BOE núm. 49, 25 de febrer). 
 

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (IFC32) 

 

Reial Decret 450/2010, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 123, de 20 de maig). 

 
Ordre EDU/2000/2010, de 13 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (BOE núm. 180, de 26 de 
juliol). 
 

Desenvolupament d'aplicacions web (IFC33) 

Reial Decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 143, de 12 de juny). 

Ordre EDU/2887/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Desenvolupament d'Aplicacions Web (BOE núm. 273, d'11 de novembre). 
 

 

SANITAT 

 

Emergències sanitàries (SAN21) 

Reial Decret 1397/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 

en Emergències Sanitàries i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 
282, de 24 de novembre). 
 
Ordre ESD/3391/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Emergències 
Sanitàries (BOE núm. 286, de 27 de novembre). 
 

Farmàcia i parafarmàcia (SAN22) 

Reial Decret 1689/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i es fixen els seus ensenyaments mínims 
(BOE núm. 15, de 17 de gener). 

 



 

 

Ordre EDU/2184/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Farmàcia i 
Parafarmàcia (BOE núm. 192, de 10 d'agost). 
 

Cures auxiliars d'infermeria (SAN23) (LOGSE) 

Reial Decret 546/1995, de 7 d'abril, pel que s'estableix el títol de Tècnic en 
Cures Auxiliars d'Infermeria i els corresponents ensenyaments mínims (BOE 
núm. 133, de 5 de juny). 
 
Reial decret pel qual s'estableix en currículum del cicle formatiu de grau mitjà 
corresponent al títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (BOE núm. 134, 
de 6 de juny). 

 

Dietètica (SAN32) (LOGSE) 

Reial Decret 536/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 

Superior en Dietètica i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 

131, de 2 de juny). 

 

Reial Decret 548/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle 

formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Dietètica 

(BOE núm. 131, de 2 de juny). 

 
 

Higiene bucodental (SAN34)  

Reial Decret 769/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic Superior en Higiene Bucodental i es fixen els seus ensenyaments mínims 
(BOE núm. 241, 4 d'octubre). 
 

Ordre ECD/1539/2015, de 21 de juliol, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Higiene Bucodental (BOE núm. 180, de 29 de juliol). 
 

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (SAN35) 

Reial Decret 770/2014, de 12 de setembre, pel que s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4 d'octubre). 
 



 

 

Ordre ECD/1540/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (180, de 29 de juliol). 
 

Laboratori clínic i biomèdic (SAN36) 

Reial Decret 771/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 241, de 4 d'octubre). 
 
Ordre ECD/1541/2015, de 21 de juliol, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Laboratori Clínic i Biomèdic (BOE núm. 180, de 29 de juliol). 

 

 

 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 

 

Atenció a persones en situació de dependència (SSC21) 

Reial Decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic en Atenció Persones en Situació de Dependència i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre). (Correcció 
d'errors BOE núm. 42, de 18 de febrer). 
 

Ordre ECD/340/2012, de 15 de febrer, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Atenció a 
Persones en Situació de Dependència (BOE núm. 49, de 27 de febrer). 
 

Educació infantil (SSC31) 

Reial Decret 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Educació Infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 282, de 24 de novembre). 
 
Ordre ESD/4066/2008, de 3 de novembre, per la que s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 

Educació Infantil (BOE núm. 55, de 5 de març). 
 

Animació sociocultural i turística (SSC32) 

Reial Decret 1684/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de 
Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 311, de 27 de desembre). 



 

 

 

Ordre ECD/82/2013, de 23 de gener, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Animació Sociocultural i Turística (BOE núm. 27, de 31 de gener). 
 

Integració social (SSC33) 

Reial Decret 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Integració Social i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 195, de 15 d'agost). 
 
Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 

Integració Social (BOE núm. 28, d'1 de febrer). 
 

Mediació comunicativa (SSC34) 

Reial Decret 831/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Mediació Comunicativa i es fixen els seus ensenyaments Mínims 
(BOE núm. 259, de 25 d'octubre). 
 
Ordre ECD/1542/2015, de 21 de juliol, per la que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Mediació Comunicativa (BOE núm. 180, de 29 de juliol). 

 

 

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 

Títol professional bàsic en Manteniment de vehicles (TMV11) 

Reial  Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics 

de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional 

del sistema educatius, s’aproven catorze títols professionals bàsics i es fixen els 

seus currículums bàsics. (BOE núm. 55,  de 5 de març). 

Ordre ECD/1030/2014, de 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 

de implantació de Formació Professional Bàsica i el currículum de catorze 

cicles formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit del Ministeri d’Educació, 

Cultura i Esport. (BOE núm.147, de 18 de juny) 

 

Títol professional bàsic en Manteniment d'embarcacions esportives i 

d'esbarjo (TMV12) 



 

 

Reial Decret 774/2015, de 28 de agost, pel qual s’estableixen sis Títols de 

Formació Professional Bàsica del catàleg de Títols dels ensenyaments de 

Formació Professional. (BOE núm. 207, de 2 d’agost de 2015). 

Ordre ECD/648/2016, de 26 de abril, per la qual s’estableix el currículum de 

sis cicles formatius de formació professional bàsica en l’àmbit de gestió del 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. (BOE núm. 106, de 3 de maig de 

2016). 

 

Carrosseria (TMV21) 

Reial Decret 176/2008, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en 
Carrosseria i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 48, de 25 de 
febrer). 
 
Ordre EDU/2214/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Carrosseria 

(BOE núm. 194, de 12 d'agost). 
 

Electromecànica de vehicles automòbils (TMV22) 

Reial Decret 453/2010, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en 
Electromecànica de Vehicles Automòbils i es fixen els seus ensenyaments 
Mínims (BOE núm. 124, de 21 de maig). 
 
Ordre EDU/2874/2010, de 2 de novembre, per la que s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en 
Electromecànica de Vehicles Automòbils (BOE núm. 271, de 9 de novembre). 

 

Automoció (TMV31) 

Reial Decret 1796/2008, de 3 de novembre, pel qual s'estableix el títol de 

Tècnic Superior en Automoció i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 284, de 25 de novembre). 
 
Ordre EDU/2199/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Automoció (BOE núm. 193, d'11 d'agost). 
 

Manteniment aeromecànic (MVA32) (LOGSE) 

Reial Decret 625/1995, de 21 d'abril, pel que s'estableix el títol de Tècnic 
Superior en Manteniment Aeromecànic i els corresponents ensenyaments 

mínims (BOE núm. 201, de 23 d'agost). 



 

 

 

Reial Decret 202/1996, de 9 de febrer, pel que s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en 
Manteniment Aeromecànic (BOE núm. 63, de 13 de març). 
 

 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 

Ensenyament d'idiomes 

 

Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes 

bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats 

per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 4, del 04-01-

07). 

 

Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de 

l'organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les Illes Balears 

(BOIB núm. 12, de 24 de gener de 2008). 

 

Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell 

bàsic d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 16, 

de 2 de febrer de 2009). Correcció errades per Acord de Govern de dia 28 de 

maig de 2010 (BOIB núm. 91, de 17 de juny de 2010). 

 

Ordre EDU/3377/2009, de 7 de desembre, BOE núm. 302, de 16 de 

desembre, per la qual s’estableixen els currículums y les proves corresponents  

als cursos  especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes 

dels nivells C1 i C2 del Consell d’Europa impartits a les Escoles Oficials 

d’Idiomes de Ceuta i de Melilla. 

 

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge 

Permanent de dia 30 d'abril de 2011 per la qual es dicten les instruccions per 

regular l'organització i el funcionament dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments 

d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui 

l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura (BOIB núm. 69, de 10 de maig de 

2011). 

 

 

ENSENYAMENTS DE MÚSICA I DANSA 

 



 

 

Música 

 

Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes 

bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per 

la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 18, de 20 de 

gener). 

 

Decret 53/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments 

professionals de música (BOIB núm.81, de 2 de juny). 

 

 

Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 26 de maig de 2009 per la qual 

s'estableix l'organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de 

música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les 

Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny). 

 

 

Dansa 

 

Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del 

currículum dels ensenyaments professionals de dansa per la Llei orgànica de 

2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 38, de 13 de gener), modificat 

pel Reial decret 898/2010, de 9 de juliol (BOE núm.169, de 13 de juliol). 

 

Decret 54/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments 

professionals de dansa (BOIB núm. 81, de 2 de juny). 

 

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la 

qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments 

professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’educació, a les Illes Balears (BOIB núm. 136, de 17 de setembre). 

 

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 8 d’abril de 2010, de modificació 

de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per 

la qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments 

professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’educació, a les Illes Balears (BOIB núm. 58, 17 d’abril) 

 

 



 

 

ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

 
Estudis Superiors 

 

Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic 

dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establertes en la Llei 

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 05/06/2010 núm. 137) 

derogat en part. 

 

Sentència de 23 de maig de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per 

la qual s'anul·len les expressions "de grau" i "graduat o graduada" 

contingudes en el títol, articulat i annexos del Reial decret 633/2010, de 14 de 

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

de Grau de Disseny establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'Educació (22/01/2013 núm.19). 

 

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 de producte i se’n regula l’avaluació (BOIB 10/09/2013 núm. 

125) 

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny 

Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general 

dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny. (BOE núm.125,  

de 25 de maig). 

Cicles formatius d'Arts aplicades a l'escultura 

Reial Decret 1385/1995, de 4 d'agost, pel qual s'estableixen els títols de 

Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Buidatge i Modelatge Artístics, Ebenisteria 

Artística, Daurat i Policromia Artístics, Artesania en Cuir, Talla Artística en 

Fusta, Talla Artística en Pedra, Forja Artística, Fosa Artística i Galvanoplàstia i 

en Ornamentació Islàmica pertanyents a la família professional de les Arts 

Aplicades de l'Escultura, i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims 

(BOE núm.222, 16/09/95). 

Reial Decret 694/1996, de 26 d'abril, pel que s'estableix el currículum i es 

determina la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'Arts plàstiques i 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8191/523353/decret-43-2013-de-6-de-setembre-pel-qual-s-estable
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8191/523353/decret-43-2013-de-6-de-setembre-pel-qual-s-estable
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8191/523353/decret-43-2013-de-6-de-setembre-pel-qual-s-estable
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disseny de la família professional d'Arts aplicades de l'escultura (BOE núm. 

125, 23/05/96).  

Cicles formatius d'Arts aplicades a la indumentària 

Reial decret 1460/1995, d'1 de setembre, pel que s'estableixen els títols de 

Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d'Indumentària i en 

Modelisme d'Indumentària, pertanyents a la família professional de les Arts 

aplicades a la indumentària i s'aproven els corresponents ensenyaments 

mínims (BOE núm. 241, 9 de octubre). 

Reial decret 553/1998, de 2 d'abril, pel que s'estableix el currículum i es 

determina la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts 

plàstiques i disseny de la família professional de les arts aplicades a la 

indumentària (BOE núm. 101, 28/04/98).  

Cicles formatius de Disseny d'interiors 

Reial decret 1464/1995, d'1 de setembre, pel qual s'estableixen els títols de 

Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Moblament, en Arquitectura 

Efímera, en Aparadorisme, en Elements de Jardí i en Projectes i Direcció 

d'Obres de Decoració, pertanyents a la família professional de Disseny 

d'interiors i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 

243, 11/10/95). 

Reial decret 1537/1996, de 21 de juny, pel que s'estableix el currículum i es 

determina la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts 

plàstiques i disseny de la família professional de disseny d'Interiors (BOE núm. 

217, 07/09/96). 

Joieria artística 

Reial decret 1298/1995, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de 

Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Procediments d'Orfebreria i Argenteria, 

en Emmotllat i Fosa d'Objectes d'Orfebreria, en Joieria i Bijuteria Artístiques, 

en Procediments de Joieria Artística, en Gravat Artístic sobre Metall, a Encastat 

i en Damasquinatge, pertanyents a la família professional de la joieria d'art i 

s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 221, 

15/09/95). 



 

 

Reial decret1575/1996, de 28 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es 

determina la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i 

disseny, de la família professional de joieria d'art (BOE núm. 221, 12/09/96). 

Reial Decret 1297/1995, de 21 de juliol, pel que s'estableixen els títols de 

Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Bijuteria Artística, en Joieria 

Artística i en Orfebreria i Argenteria Artístiques, pertanyents a la família 

professional de la joieria d'art i s'aproven els corresponents ensenyaments 

mínims. 

Reial Decret 1574/1996, de 28 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es 

determina la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts 

plàstiques i disseny de la família professional de la joieria d'art. 


