Patronat Municipal d Educació

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 2006
article 131. Educació
1. Correspon a la Generalitat, en matèria d ensenyament no universitari, la competència exclusiva
sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l obtenció d un títol o una certificació
acadèmica o professional amb validesa a tot l Estat i sobre els centres docents en què
s imparteixen aquests ensenyaments.
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.
f) La formació permanent i el perfeccionament del personal docent i dels altres professionals de
l educació i l aprovació de directrius d actuació en matèria de recursos humans.
g) Els serveis educatius i les activitats extraescolars complementàries amb relació als centres
docents públics i als centres docents privats sostinguts amb fons públics.
h) Els aspectes organitzatius dels ensenyaments en règim no presencial adreçats a l alumnat
d edat superior a la d escolarització obligatòria.
3. En allò que no regula l apartat 2 i amb relació als ensenyaments a què fa referència el dit
apartat, correspon a la Generalitat, respectant els aspectes essencials del dret a l educació i a la
llibertat d ensenyament en matèria d ensenyament no universitari i d acord amb el que disposa
l article 149.1.30 de la Constitució, la competència compartida que inclou en tot cas:
a) La programació de l ensenyament, la seva definició i l avaluació general del sistema
educatiu.
b) L ordenació del sector de l ensenyament i de l activitat docent i educativa.
c) L establiment dels plans d estudi corresponents, incloent-hi l ordenació curricular.
d) El règim de foment de l estudi, de beques i d ajuts estatals.
e) L accés a l educació i l establiment i la regulació dels criteris d admissió i escolarització de
l alumnat als centres docents.
f) El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels
centres que els imparteixen.
g) Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius.
h) L organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics.
i) La participació de la comunitat educativa en el control i la gestió dels centres docents públics i
dels privats sostinguts amb fons públics.
j) L adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària docent de l administració
educativa, el desenvolupament dels seus drets i deures bàsics, i també la política de personal
al servei de l administració educativa.
4. Correspon a la Generalitat, en matèria d ensenyament no universitari, la competència executiva
sobre l expedició i l homologació dels títols acadèmics i professionals estatals.

