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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
7325 Reial decret 426/2013, de 14 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del 
currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, per a la inclusió 
de l’idioma coreà.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula als articles 59, 60, 61 i 62 
els ensenyaments d’idiomes de règim especial i estableix que aquests ensenyaments 
s’han d’organitzar en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. De conformitat amb el que 
disposa l’article 6.2 de la Llei, el Govern ha de fixar els aspectes bàsics del currículum 
que constitueixen els ensenyaments mínims respectius, amb la finalitat d’assegurar una 
formació comuna i garantir la validesa dels certificats corresponents. L’article 59.1 
estableix que els ensenyaments del nivell bàsic han de tenir les característiques i 
l’organització que les administracions educatives determinin i l’article 60.1 estableix que 
els ensenyaments d’idiomes corresponents als nivells intermedi i avançat s’han d’impartir 
a les escoles oficials d’idiomes. D’acord amb el que preveu l’article 61.1, en la definició 
dels aspectes bàsics del currículum de les diferents llengües s’han de determinar els 
efectes dels certificats acreditatius de la superació de les exigències acadèmiques 
corresponents als diferents nivells.

En desplegament d’aquests preceptes, el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, 
va fixar els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim 
especial que regula la Llei esmentada per als idiomes que recull a l’article 1.1. El Reial 
decret 999/2012, de 29 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1629/2006, va ampliar 
els ensenyaments d’idiomes de règim especial amb la inclusió de l’idioma polonès. En 
resposta a les necessitats de l’alumnat, ara és procedent ampliar aquesta relació 
d’idiomes amb la inclusió de l’idioma coreà, els ensenyaments mínims per als nivells 
intermedi i avançat i les exigències mínimes de certificació per al nivell bàsic del qual, així 
com altres aspectes de l’ordenació d’aquests ensenyaments, han de ser els mateixos que 
per als idiomes els ensenyaments dels quals van ser regulats pels reials decrets 
esmentats.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i han emès informe el Consell Escolar de l’Estat i el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esports, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 14 
de juny de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es 
fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim 
especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1, que queda redactat en els termes següents:

«Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte fixar les exigències mínimes del nivell 
bàsic a l’efecte de certificació i els ensenyaments mínims que han de formar part 
dels currículums que les administracions educatives estableixin per als nivells 
intermedi i avançat dels idiomes següents: alemany, àrab, xinès, coreà, danès, 
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finès, francès, grec, anglès, irlandès, italià, japonès, neerlandès, polonès, 
portuguès, romanès, rus, suec, llengües cooficials de les comunitats autònomes, i 
espanyol com a llengua estrangera.»

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

El ministre d’Educació, Cultura i Esports, en l’àmbit de les seves competències, pot 
dictar totes les disposicions que requereixin el desplegament i l’aplicació del que estableix 
aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 14 de juny de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esports,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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