
Constitució

Article 27: el dret a l’Educació

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a 

los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con 

participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios 

constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 

Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.



Estatut

Article 131: competències

2. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, amb relació als ensenyaments 

obligatoris i no obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional amb validesa a tot 

l'Estat i amb relació als ensenyaments d'educació infantil, la competència exclusiva que inclou: 

a) La regulació dels òrgans de participació i consulta dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament 

en el seu territori. 

b) La determinació dels continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil i la regulació dels centres en 

què s'imparteix aquest cicle, i també la definició de les plantilles del professorat i de les titulacions i les 

especialitzacions de la resta del personal. 

c) La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics. 

d) La inspecció, l'avaluació interna del sistema educatiu, la innovació, la recerca i l'experimentació educatives i 

també el garantiment de la qualitat del sistema educatiu. 

e) El règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts amb fons propis. 

..... etc
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Lleis orgàniques d’Educació

Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985)

Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013)



Altres lleis orgàniques

• Ley Orgánica de las cualificaciones y la formación profesional (2002)

• Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (2007)

• Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de 
género (2004)

• Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social (2000, modificada)

• Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (1999)



Lleis d’àmbit general

• PROCEDIMENT ADMINISTRATIU:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas

• LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya

• FUNCIÓ PÚBLICA:
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

• DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en 

un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 

matèria de funció pública.

• DECRET 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim 

disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

• POLÍTICA LINGÜÍSTICA:
• Llei 1/1998 de política lingüística



+ Lleis d’àmbit general

• LLEI 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

• LLEI 25/2010, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i 

la família.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno.

• LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació

pública i bon govern.



Organització: els Decrets

• Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.

• Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics

• Decret 75/2007 pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als 

centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

• Decret 155/1994 pel qual es regulen els serveis educatius del Departament 

d’Ensenyament.

• Decret 299/1997 sobre atenció educativa a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials

• DECRET 133/2001, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis 

amb caràcter temporal com a personal interí docent



Els protocols



Els ensenyaments

2n cicle EINF

+ 

Bàsics (primària i ESO)

+

Postobligatoris (batxillerat – FP)

Règim especial
(música i dansa, arts plàstiques i 

disseny, artístics superiors, idiomes, 

esportius)

1r cicle educació infantil
Competència autonòmica

Títols propis

No reglats

Adults

Estrangers



Els centres privats

LODE - LEC

AUTORITZACIÓ:

• REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 

infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.

• DECRET 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació

prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

• REAL DECRETO 303/2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 

que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación

• DECRET 282/2006, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits

dels centres.

• RD i Decrets de currículum (FP i règim especial)



Els centres privats

LODE - LEC

CONCERT:

• REAL DECRETO 2377/1985 Reglamento de normas básicas sobre conciertos

educativos.

• DECRET 56/1993, sobre concerts educatius.

• DECRET 198/1987, pel qual es regulen les activitats complementàries, extraescolars 

i de serveis als centres docents en règim de concerts a Catalunya.



LA INSPECCIÓ

LOE - LEC

• DECRET 266/2000 pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament

• ORDRE ENS289/2002, per la qual es desplega l'organització i el funcionament de la 

Inspecció d'Ensenyament a Catalunya

(LOPAGCD)


