
 

 

ANNEX 5 
 
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). 
 
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). 
 
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). 
 
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), 
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 núm. 64, de 21 de maig). 
 
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), 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) 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), 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 de 
2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig), 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 i Cultura de 22 de desembre de 2008, 
sobre l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2009), 
modificada per l’Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de juliol de 
2010, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura 
de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de 
l'alumnat d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 
123 de 21 d’agost de 2010). 
 
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de 
novembre de 2018 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 2018-2019 ( BOIB núm. 150, de 29 de novembre de 
2018). 
 
 
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), 

http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2008_12_22_Ordre_BOIB_2_3-1-2009_avaluacioalumnateducaciosecundaria.pdf
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http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_07_30_Ordre_BOIB_123_21-8-2010_modificaOrdreavaluacioalumnatESO.pdf
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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 de 
2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears 
(BOIB núm. 76, de 21 de maig), 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 i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre 
l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat de batxillerat a les Illes Balears 
(BOIB núm. 20, de 7 de febrer). 
 
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 d’abril de 2009, sobre el 
desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 12 de 
maig). 
 
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de 
novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar 
l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 
2018-2019 (BOIB núm. 151, d’1 de desembre de 2018). 
 
Ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de 
graduat en ESO 
 
Llei 4/2006 de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones 
adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 6 d’abril). 
 
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 27 de juliol de 2009, per la 
qual es regula l’oferta formativa que es pot impartir en els centres 
d’educació de persones adultes que depenen de la Conselleria d’Educació i 
Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 118, de 13 d’agost). 
 
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 de maig de 2011, per la qual 
es regula l'organització i el funcionament dels ensenyaments per a les 
persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 24 de maig). 

http://boib.caib.es/pdf/2009020/mp8.pdf
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Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per la 
qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones 
adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 117, d’11 d’agost). 
 
 
Formació Professional 
 
Normativa relativa als currículums dels cicles formatius de formació 
professional 
 

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (ADG) 

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, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 55, de 5 de 
març). 

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

http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_07_22_Ordre_BOIB_117_11-8-2009_curriculumESOpersonesadultesobtensiotitolgraduat.pdf
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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). 
 
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (AFD) 
 

Títol professional bàsic d’accés i conservació d’instal·lacions esportives 
(AFD11) 

Reial decret 73/2018, de 19 de febrer, pel que s’estableix el títol 
professional bàsic d’accés i conservació d’instal·lacions esportives i es fixen 
els seus currículums bàsics ( BOE núm. 45, de 20 de febrer de 2018).  

 

Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural (AFD21) 
(LOGSE) 

Reial decret  2049/1995, de 22 de desembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic en conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural i els 



 

 

corresponents ensenyaments mínims  (BOE núm. 39, de 14 de febrer de 
1996). 

Decret 63/2004, de 2 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Conducció 
d’activitats físicoesportives en el medi natural  (BOIB núm. 97, de 13 de 
juliol de 2004). 

Animació d’activitats físiques i esportives (AFD31) (LOGSE) 

Reial decret 2048/1995, de 22 de desembre, pel que s’estableix el títol de 
formació professional de tècnic superior en animació d’activitats físiques i 
esportives i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 35, de 9 
de febrer de 1996). 

Reial decret 1262/1997, de 24 de juliol, per el que s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de formació 
professional de tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives 
(BOE núm. 218, d’ 11 de setembre de 1997). 

AGRÀRIA (AGA) 

Títol professional bàsic en agrojardineria i composicions florals 
(AGA11) 

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, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55, de 5 de març). 

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

 



 

 

Títol professional bàsic d’aprofitament forestal (AGA13) 

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). 

Producció agropecuària (AGA22) 

Reial decret 1634/2009, de 30 d’octubre, pel que s’estableix el títol de tècnic 
en producció agropecuària i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 289, d’1 de desembre de 2009). 

Ordre EDU/377/2010, de 20 de gener, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en producció 
agropecuària (BOE núm. 48, de 24 de febrer de 2010). 

Jardineria i floristeria (AGA23) 

Reial decret 1129/2010, de 10 de setembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic en jardineria i floristeria i es fixen els seus ensenyaments mínims ( 
BOE núm. 244, de 8 d’octubre de 2010). 

Ordre EDU/2882/2010, de 2 de novembre, per la qual s’estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic 
en jardineria i floristeria (BOE núm. 272, de 10 de novembre de 2010). 

Aprofitament i conservació del medi natural (AGA25) 

Reial decret 1071/2012, de 13 de juliol, pel que s’estableix el títol de tècnic 
en aprofitament i conservació del medi natural i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 195, de 15 d’agost de 2012). 

Ordre ECD/74/2013, de 23 de gener, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic 



 

 

d’aprofitament i conservació del medi natural (BOE núm. 27, de 31 de 
gener de 2013). 

Paisatgisme i medi rural (AGA31) 

Reial decret 259/2011, de 28 de febrer, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en paisatgisme i medi rural, i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 83, de 7 d’abril de 2011) 

Ordre EDU/1545/2011, d’1 de juny, per la qual s’estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en 
paisatgisme i medi rural (BOE núm. 137, de 9 de juny de 2011). 

ARTS GRÀFIQUES 

Títol professional bàsic en arts gràfiques (ARG11) 

Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel que s’estableixen set títols de 
formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de 
formació professional (BOE núm. 130, de 29 de maig de 2014). 

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 de 2014). 

Preimpressió digital (ARG21) 

Reial decret 1586/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic en preimpressió digital i es fixen els seus ensenyaments mínims 
(BOE núm. 301, de 15 de desembre de 2011). 

Correcció d’errades del Reial decret 1586/2011, de 4 de novembre, pel que 
s’estableix el títol de tècnic en preimpressió digital i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2012). 

Ordre ECD/307/2012, de 15 de febrer, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en 
preimpressió digital (BOE núm. 45, de 22 de febrer de 2012). 



 

 

Impressió gràfica (ARG22) 

Reial decret 1590/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic en impressió gràfica i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE 
núm. 301, de 15 de desembre de 2011). 

Ordre ECD/343/2012, de 15 de febrer, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en impressió 
gràfica (BOE núm. 49, de 27 de febrer de 2012). 

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (ARG32) 

Reial decret 174/2013, de 8 de març, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia i es fixen 
els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 84, de 8 d’abril de 2013). 

Ordre ECD/1528/2015, de 21 de juliol, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (BOE  núm. 179, 
de 28 de juliol de 2015). 

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, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55, de 5 de març). 

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

Gestió de vendes i espais comercials (COM33) 

Reial decret 1573/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic superior en gestió de vendes i espais comercials i es fixen els seus 
ensenyaments mínim (BOE núm. 299, de 13 de desembre de 2011). 

Correcció d’errades del Reial decret 1573/2011, de 4 de novembre, pel que 
s’estableix el títol de tècnic superior en gestió de vendes i espais comercials 
i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 40, de 16 de febrer de 
2012). 

Ordre ECD/320/2012, de 15 de febrer, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en gestió de vendes i espais comercials (BOE núm. 46, de 23 de febrer de 
2012). 

 



 

 

 

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). 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

Electricitat i electrònica (ELE11) 

Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel que es regulen aspectes 
específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de 
formació professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols 
professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55 de 5 de març 
de 2014). 

Ordre ECD/1030/2014, d’11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 
d’implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze 
cicles formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit de gestió del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports (BOE núm. 147, de 18 de juny de 2014). 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21) 

Reial decret 177/2008, de 8 de febrer, pel que s’estableix el títol de tècnic 
en instal·lacions elèctriques i automàtiques i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 53, d’1 de març de 2008). 

Ordre EDU/2185/2009, de 3 de juliol, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en 
instal·lacions elèctriques i automàtiques (BOE núm. 192, de 10 d’agost de 
2009) 



 

 

 

Instal·lacions de telecomunicacions (ELE22) 

Reial decret 1632/2009, de 30 d’octubre, pel que s’estableix el títol de tècnic 
en instal·lacions de telecomunicacions i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 279, de 19 de novembre de 2009). 

Ordre EDU/391/2010, de 20 de gener, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en 
instal·lacions de telecomunicacions (BOE núm. 27, de 31 de gener). 

Sistemes electrotècnics i automatitzats (ELE31) 

Reial decret 1127/2010, de 10 de setembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 244, de 8 d’octubre de 2010). 

Ordre EDU/2890/2010, de 2 de novembre, per la qual s’estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de 
tècnic superior en sistemes electrotècnics i automatitzats (BOE núm. 273, 
d’11 de novembre de 2010). 

Sistemes de telecomunicacions i informàtics (ELE32) 

Reial decret 883/2011, de 24 de juny, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics (BOE, núm. 176, 
de 23 de juliol de 2011). 

Ordre EDU/3154/2011, d’11 de novembre, per la qual s’estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de 
tècnic superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics (BOE núm. 
280 de 21 de novembre de 2011). 

Manteniment electrònic (ELE33) 

Reial decret 1578/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic superior en manteniment electrònic i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre de 2011). 



 

 

Ordre ECD/107/2013, de 23 de gener, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en manteniment electrònic (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2013). 

Automatització i robòtica industrial (ELE34) 

Reial decret 1581/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic superior en automatització i robòtica industrial i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre de 2011). 

Correcció d’errades del Reial decret 1581/2011, de 4 de novembre, pel que 
s’estableix el títol de tècnic superior en automatització i robòtica industrial i 
es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 42, de 18 de desembre 
de 2012). 

Ordre ECD/102/2013, de 23 de gener, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en automatització i robòtica industrial (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 
2013). 

ENERGIA I AIGUA 

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (ENA31) 

Reial decret 1177/2008, d’11 de juliol, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en eficiència energètica i energia solar tèrmica (BOE núm. 181, de 
28 de juliol de 2008). 

Ordre EDU/394/2010, de 20 de gener, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en eficiència i energia solar tèrmica (BOE núm. 49, de 25 de febrer de 
2010). 

Energies renovables (ENA33) 

Reial decret 385/2011, de 18 de març, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en energies renovables i es fixen els seus ensenyaments mínims 
(BOE núm. 89, de 14 d’abril de 2011). 



 

 

Ordre EDU/1564/2011, d’1 de juny, per la qual s’estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en 
energies renovables (BOE núm. 138, de 10 de juny de 2011). 

FABRICACIÓ MECÀNICA 

Títol professional bàsic en fabricació i muntatge (FME11) 

Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel que es regulen aspectes 
específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de 
formació professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols 
professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55 de 5 de març 
de 2014). 

Ordre ECD/1030/2014, d’11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 
d’implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze 
cicles formatius d’aquests ensenyaments en l’àmbit de gestió del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports (BOE núm. 147, de 18 de juny de 2014). 

Mecanització (FME21) 

Reial decret 1398/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix el títol de tècnic 
en mecanització i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 282, 
de 24 de novembre de 2007). 

Ordre ESD/3390/2008, de 3 de novembre, per la qual s’estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic 
en mecanitzat (BOE núm. 286, 27 de novembre de 2008). 
 
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, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 



 

 

acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55, de 5 de març). 

Ordre ECD/1030/2014, d’ 11 de juny, per la qual s’estableixen les condicions 
d’ 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, de 18 de gener de 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, de 12 d’agost). 

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). 
 
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES (INA) 
 
Forneria, pastisseria i rebosteria (INA21) 

Reial decret 1399/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix el títol de tècnic 
en forneria, pastisseria i rebosteria i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 282, de 24 de novembre de 2007). 

Ordre ESD/3389/2008, de 3 de novembre, per la qual s’estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic 
en forneria, pastisseria i rebosteria (BOE núm. 286, de 27 de novembre de 
2008). 

IMATGE PERSONAL 
 

Títol professional bàsic de 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, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55, de 5 de març). 

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

Estètica integral i benestar (IMP31) 
 
Reial decret 881/2011, de 24 de juny, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en estètica integral i benestar i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 176 de 23 de juliol de 2011). 
 
Ordre EDU/3152/2011, d’11 de novembre, per la qual s’estableix el 
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de 
tècnic superior en estètica integral i benestar (BOE núm. 280, de 21 de 
novembre de 2011). 
 
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, de 31 de 
gener). 
 
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 



 

 

Títol professional bàsic d’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, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55, de 5 de març). 

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

 

Títol professional bàsic d’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, de 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). 

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 

Títol professional bàsic en manteniment d’habitatges (IMA12) 

Reial decret 774/2015, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de 
Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de 
Formació Professional  (BOE núm. 207, de 29 d’agost de 2015). 



 

 

Ordre ECD 648/2016, de 26 d'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). 

Instal·lacions frigorífiques i de climatització (IMA22) 

Reial decret 1793/2010, de 30 de desembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització i es fixen els seus 
ensenyaments mínims (BOE núm. 28, de 2 de febrer de 2011). 

Ordre EDU/436/2011, de 17 de febrer, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en 
instal·lacions frigorífiques i de climatització (BOE núm. 52, de 2 de març de 
2011). 

Manteniment electromecànic (IMA23) 

Reial decret 1589/2011, de 4 de novembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic en manteniment electromecànic i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre de 2011). 

Ordre ECD/76/2013, de 23 de gener, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en 
manteniment electromecànic (BOE núm. 27, de 31 de gener de 2013). 

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (IMA32) 

Reial decret 220/2008, de 15 de febrer, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids i es fixen els 
seus ensenyaments mínims (BOE núm. 55, de 4 de març de 2008). 

Ordre EDU/2200/2009, de 3 de juliol, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (BOE núm. 193, d’11 
d’agost de 2009). 

Prevenció de riscos professionals (MSP34) (LOGSE) 



 

 

Reial decret 1161/2001, de 26 d’octubre, pel que s’estableix el títol de tècnic 
superior en prevenció de riscos professionals i els seus corresponents 
ensenyaments mínims (BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2001). 

Reial decret 277/2003, de 7 de març, pel que s’estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en 
prevenció de riscos professionals (BOE núm. 74, de 27 de març de 2003). 

 
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 558/1995, de 7 d’abril, pel qual s'estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en cures 
auxiliars d'infermeria (BOE núm. 134, de 6 de juny). 
 
Tècnic superior en anatomia patològica i citodiagnòstic (SAN31) 
 
Reial decret 767/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de 
tècnic superior en anatomia patològica i citodiagnòstic i es fixen els seus 
ensenyaments mínims  (BOE núm. 241, de 4 d’octubre de 2014). 
 
Ordre ECD/1526/2015, de 21 de juliol, per la que s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en anatomia patològica i citodiagnòstic  (BOE núm. 179 de 28 de juliol de 
2015). 
 
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). 
 
Documentació i administració sanitàries (SAN33) 
 
Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel qual s’estableix el títol de 
tècnic superior en documentació i administració sanitàries i es fixen els 
seus ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4 d’octubre). 
 
Ordre ECD/1530/2015,  de 21 de juliol, per la que s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en documentació i administració sanitàries (BOE  núm. 179, de 28 de juliol). 
 
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, de 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 (BOE núm. 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). 
 
SEGURETAT I MEDI AMBIENT 
 
Emergències i protecció civil (SEA21) 
 
Reial decret 907/2013, de 22 de novembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic en emergències i protecció civil i es fixen els seus ensenyaments 
mínims (BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2013). 



 

 

Ordre ECD/1523/2015, de 21 de juliol, per la qual s’estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en 
emergències i protecció civil (BOE núm. 179, de 28 de juliol de 2015). 

 
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 a 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 de la Conselleria d’Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008, 
per la qual s’estableix el desenvolupament curricular per als títols de 
formació professional del sistema educatiu que es dictin d’acord amb la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dins l’àmbit de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.172 EXT, de 6 de desembre de 
2008). 
 
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). 
 
Tècnic superior en promoció de la igualtat de gènere (SSC35) 
 
Reial decret 779/2013, d’11 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de tècnic 
superior en promoció de la igualtat de gènere  i es fixen els seus 
ensenyaments mínims  (BOE núm. 278, de 20 de novembre de 2013). 
 
Ordre ECD/1545/2015, de 21 de juliol, per la que s'estableix el currículum 
del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior 
en promoció de la igualtat de gènere  (BOE núm. 180, de 29 de juliol de 
2015). 
 
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 14 títols 
professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el 
Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols 
acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 55, de 5 de març). 

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

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). 
 
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). 
 
Manteniment d’embarcacions d’esbarjo (TMV26) 
 
Reial decret 91/2018, de 2 de març, pel que s’estableix el títol de tècnic en 
manteniment d’embarcacions d’esbarjo i es fixen els aspectes bàsics del 
currículum (BOE núm. 55, de 3 de març de 2018). 
 
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, 
de 4 de gener de 2007). 
 
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). 
 
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). Correcció errades per Acord de Govern de dia 28 de 
maig de 2010 (BOIB núm. 91, de 17 de juny). 
 
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge 
Permanent de 31 de gener de 2011 (BOIB núm. 24 de 17 de febrer) que 
assigna els percentatges per a la qualificació de cadascuna de les destreses 
en els diferents cursos i nivells dels idiomes en les escoles oficials d’idiomes 
de les Illes Balears. 
 
Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de 
desembre), pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a 
l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi 
B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de 
règim especial que regula la Llei orgànica  2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments 
d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els 
d’aquest Reial decret. 
 
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2018 
(BOIB núm. 36 de 22 de març), per la qual es dicten les instruccions per 
regular l’organització i el funcionament del nivell bàsic dels ensenyaments 
d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es 



 

 

publiqui el decret que reguli el currículum, l’organització i el funcionament 
dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
Ordre EDU/3377/2009, de 7 de desembre, (BOE núm. 302, de 16 de 
desembre), per la qual s’estableixen els currículums i 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). 
 
Ensenyaments esportius 
 
Normativa de referència comú a totes les modalitats esportives 
 
Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació 
general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 
8 de novembre de 2007). 
 
Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de 
règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de 
desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives 
(BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008). 
 
Atletisme (LOE) 
 
Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic esportiu en atletisme i es fixen els seus ensenyaments mínims i els 
requisits d’accés (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2013). 
 



 

 

Reial decret 668/2013, de 6 de setembre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic  esportiu superior en atletisme i es fixen els seus ensenyaments 
mínims i els requisits d’accés (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2013). 

Ordre  ECD/1209/2014, de 3 de juliol, per la que s’estableix el currículum 
dels cicles inicial i final del grau mitjà corresponent al títol de Tècnic 
Esportiu en Atletisme (BOE núm. 170, de 14 de juliol de 2014). 

Ordre ECD/1210/2014, de 3 de juliol, per la que s’estableix el currículum del 
cicle de grau superior corresponent al títol de tècnic esportiu superior en 
atletisme (BOE núm. 170, de 14 de juliol de 2014). 

 
Bàsquet (LOE) 

Reial decret  980/2015, de 30 de octubre, pel que s’estableix el títol de 
tècnic esportiu en bàsquet i es fixen el seu currículum bàsic i els requisits 
d’accés, i es modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel que 
s’estableix el títol de tècnic esportiu en atletisme i es fixen els seus 
ensenyaments mínims i els requisits d’accés (BOE núm. 282, de 25 de 
novembre de 2015). 

Ordre ECD/481/2017, de 24 de maig, per la que s’estableix el currículum 
dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de tècnic esportiu 
en bàsquet (BOE núm. 127, de 29 de maig de 2017). 
 
Muntanya i escalada (LOGSE) 
 
Reial decret 318/2000, de 3 de març, pel que s’estableixen els títols de 
tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en les especialitats dels esports de 
muntanya i escalada, s’aproven els corresponents ensenyaments mínims i 
es regulen les proves i els requisits d’accés a aquests ensenyaments (BOE 
núm. 73, de 25 de març de 2000). 
 
Decret 104/2006, de 7 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen els 
currículums, les proves i els requisits d’accés corresponents als títols de 
tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior de les especialitats dels esports 
de muntanya i escalada (BOIB núm. 180, de 19 de desembre de 2006). 



 

 

 
Futbol i futbol sala (LOGSE) 
 
Reial decret 320/2000, de 3 de març, pel que s’estableixen els títols de 
tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en les especialitats de futbol i 
futbol sala, s’aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen 
les proves i els requisits d’accés a aquests ensenyaments (BOE núm. 76, de 
29 de març de 2000). 
 
Decret 89/2006, de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums, les 
proves i els requisits d’accés corresponents als títols de tècnic esportiu i de 
tècnic esportiu superior de les especialitats de futbol i futbol sala (BOIB 
núm. 158, de 9 de novembre de 2006). 
 
Piragüisme (LOE) 
 
Reial decret 981/2015, de 30 d’octubre, pel que s’estableixen els títols de 
tècnic esportiu en piragüisme d’aigües braves, tècnic esportiu en 
piragüisme d’aigües tranquil·les, i tècnic esportiu en piragüisme recreatiu 
guia en aigües braves, i es fixa el seu currículum bàsic i els requisits d’accés 
(BOE núm. 282, de 25 de novembre de 2015). 
 
Vela (LOE) 
 
Reial decret 935/2010, de 23 de juliol, pel que s’estableixen els títols de 
tècnic esportiu en vela amb aparell fix i tècnic esportiu en vela amb aparell 
lliure, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits d’accés (BOE 
núm. 211, de 31 d’agost de 2010). 
 
Ordre EDU/2449/2011, de 5 de setembre, per la que s’estableix el 
currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponents als títols de 
tècnic esportiu en vela amb aparell fix i tècnic esportiu en vela amb aparell 
lliure (BOE núm. 223, de 16 de setembre de 2011). 
 
Hípica (LOE) 
 



 

 

Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de 
tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i 
tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i 
turisme eqüestre, i es fixen els seus ensenyaments mínims i els requisits 
d'accés (BOE núm. 211, de 31 d’agost de 2010). 
 
Ordre ECD /2406/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el 
currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent als títols de 
tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i 
tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i 
turisme eqüestre (BOE núm. 271, de 10 de novembre de 2012). 
 
 
 


