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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
10198 Reial decret 789/2015, de 4 de setembre, pel qual es regulen l’estructura i el 

funcionament del Centre per a la Innovació i el Desenvolupament de 
l’Educació a Distància.

El Reial decret 1180/1992, de 2 d’octubre, pel qual es crea el Centre per a la Innovació 
i Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD), estableix que el CIDEAD depèn 
de la Secretaria de l’Estat d’Educació a través de la Direcció General de Formació 
Professional Reglada i Promoció Educativa, dins de la Subdirecció General d’Educació 
Permanent, i fixa uns objectius per a aquest Centre en l’àmbit territorial de gestió que 
corresponia a l’extingit Ministeri d’Educació i Ciència.

La disposició addicional quarantena segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, introduïda per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa, estableix que el CIDEAD ha d’impartir ensenyament a distància en tot 
el territori nacional i que el Govern ha d’establir, sense perjudici dels principis que recull 
aquesta Llei orgànica, una regulació específica del CIDEAD; aquest fet comporta una 
novetat pel que fa al Reial decret 1180/1992, de 2 d’octubre, que a l’article primer fixava 
l’acompliment dels seus objectius exclusivament en l’àmbit territorial de gestió del Ministeri 
d’Educació i Ciència.

Els avenços tecnològics estan produint canvis radicals en l’entorn de l’educació i de 
l’edició. L’aprenentatge digital i les tendències actuals en la creació de recursos educatius 
oberts ofereixen noves oportunitats de millorar la qualitat, la universalització i l’equitat de 
la formació. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) obren possibilitats 
sense precedents per aplicar els procediments educatius més enllà dels formats i les 
fronteres tradicionals.

Tal com recull l’exposició de motius de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, les 
TIC constitueixen un àmbit en què és necessari fer una incidència especial d’acord amb la 
transformació del sistema educatiu. L’ús educatiu de les TIC ha estat un element 
fonamental en la labor que ha fet el CIDEAD al llarg dels seus més de vint anys d’existència, 
i ha contribuït a posar en relleu que l’educació a distància és un instrument de gran eficàcia 
per donar resposta a les més diverses necessitats formatives d’ensenyaments formals i no 
formals que tenen els col·lectius ciutadans, ja que en facilita l’accés a l’educació a través 
de vies de formació flexibles, mitjançant l’ús de sistemes digitals d’aprenentatge i de 
recursos educatius oberts. Tot això d’acord amb els principis de disseny i accessibilitat 
universal que marquen els canvis tecnològics incessants i les possibilitats tècniques i 
formatives.

En aquest context, a través de l’educació a distància, el CIDEAD proporciona atenció 
educativa d’educació bàsica i secundària per a adults als ciutadans espanyols a l’exterior 
i a les persones que, malgrat que resideixen en el territori nacional, es veuen 
impossibilitades per rebre ensenyament a través del règim ordinari.

Les característiques específiques d’aquesta modalitat d’ensenyament han permès la 
reincorporació al sistema educatiu de persones adultes que per diverses circumstàncies 
necessiten un ritme diferent d’estudi, ja que en prolonguen la permanència en l’àmbit 
educatiu i els ajuden a obtenir, entre d’altres, el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria i de batxillerat. D’aquesta manera, es contribueix al desenvolupament personal 
i la integració social que propugna la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

En l’àmbit de l’ensenyament d’idiomes a distància, el CIDEAD afavoreix els estudis i fa 
propostes tècniques necessàries per a l’elaboració de mesures d’ordenació acadèmica i 
l’adequació dels currículums que possibilitin la impartició d’aquests ensenyaments en la 
modalitat de distància. El programa That’s English!, que té 20 anys d’existència, constitueix 
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un referent del model d’ensenyament d’idiomes a distància. Sobre la base d’aquesta 
experiència, es preveu implementar programes similars que ampliïn l’oferta educativa a 
altres idiomes amb una gran demanda social, seguint les recomanacions de la Unió 
Europea, que considera el foment del plurilingüisme un objectiu irrenunciable per a la 
construcció d’un projecte europeu.

El CIDEAD assumeix altres iniciatives d’aprenentatge no reglat mitjançant programes 
oberts de formació a través d’Internet. Entre aquestes iniciatives impulsa Aula Mentor, un 
sistema de formació per a persones adultes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que 
es duu a terme en col·laboració amb comunitats autònomes i entitats locals i que està 
dissenyat per a la millora de les funcions personals i professionals de la població adulta i 
de conformitat amb les seves expectatives vitals.

La producció i distribució, en suport digital i en línia, de materials didàctics específics 
per als ensenyaments a distància i de les persones adultes ha estat una constant al 
CIDEAD que permet donar servei al propi alumnat a distància i al d’altres centres educatius, 
tant nacionals com estrangers. Aquests recursos pedagògics, elaborats a partir de la 
filosofia de l’autoaprenentatge, són autosuficients i adaptats al desenvolupament curricular 
dels diferents ensenyaments.

La trajectòria descrita del CIDEAD, la seva contribució a la universalització de 
l’educació amb criteris d’equitat i qualitat i el compliment del que estableix la disposició 
addicional quarantena segona de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, exigeixen 
una nova regulació del Centre per a la Innovació i el Desenvolupament de l’Educació a 
Distància.

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques ―CORA― que va 
constituir el Govern l’octubre de 2012, va presentar en Consell de Ministres de 21 de juny 
de 2013 el seu informe, en què incloïa una sèrie de mesures concretes de reformes per 
eliminar càrregues, duplicitats, racionalitzar l’estructura de l’Administració i aconseguir un 
sector públic més eficient al servei dels ciutadans.

Entre les mesures esmentades figura la de racionalitzar les accions d’educació a 
distància en el Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l’Educació a Distància 
(CIDEAD). En el context d’aquesta mesura, i en previsió del que estableix la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, sobre la impartició d’ensenyament a distància en tot 
el territori nacional, es fa necessària l’aprovació d’aquest Reial decret.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat les competències per a la regulació de les condicions 
d’obtenció, expedició i homologació dels títols acadèmics i professionals i les normes 
bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució espanyola, a fi de garantir el 
compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

En conseqüència, a proposta del Ministre d’Educació, Cultura i Esport, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 4 de setembre 
de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit del Reial decret.

1. L’objecte d’aquest Reial decret és regular l’estructura i el funcionament del Centre 
per a la Innovació i Desenvolupament de l’Ensenyament a Distància (d’ara endavant, 
CIDEAD).

El CIDEAD, que no té personalitat jurídica pròpia, està adscrit al Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport a través de la Subdirecció General d’Aprenentatge al Llarg de la Vida de 
la Direcció General de Formació Professional.

2. Correspon al CIDEAD l’atenció educativa a distància en tot el territori nacional i 
l’atenció educativa a distància a ciutadans espanyols que resideixin a l’exterior, a excepció 
de l’activitat exercida, dins de l’àmbit de l’esport d’alt nivell i la regulació de l’esport federat 
estatal, pels centres de titularitat estatal que imparteixin els ensenyaments esportius de 
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grau superior a distància en tot el territori nacional, segons la disposició addicional 
quarantena tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Article 2. Funcions del CIDEAD.

1. El CIDEAD exerceix les funcions següents:

a) L’ensenyament educatiu a distància dels ensenyaments que ofereix el sistema 
educatiu espanyol que recull l’article 3.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, a 
excepció de l’ensenyament universitari, dels ensenyaments esportius i de l’educació 
infantil.

b) L’ensenyament d’idiomes a distància, de manera que es fomenti el plurilingüisme.
c) La detecció i l’anàlisi de les necessitats d’educació i formació dels diversos 

col·lectius i el desenvolupament d’una oferta d’ensenyaments a distància d’acord amb 
aquestes necessitats.

d) L’aplicació de les propostes tècniques necessàries per a l’adequació dels 
currículums i l’elaboració de les mesures d’ordenació acadèmica que facin possible la 
impartició dels ensenyaments a distància.

e) El disseny, l’elaboració i la gestió de l’edició, producció i distribució de mitjans 
didàctics que possibilitin la impartició dels ensenyaments a distància.

f) L’exploració de noves maneres d’aprofitar el potencial de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per estendre l’oferta d’ensenyaments a distància a nous 
formats i millorar la qualitat, accessibilitat i equitat de l’educació i la formació.

g) La innovació en models i metodologies d’educació en línia i el desenvolupament 
de tecnologies apropiades per aconseguir la seva posada en pràctica en entorns virtuals.

h) La formació inicial i contínua del professorat d’educació a distància, en els 
fonaments i tècniques d’aquesta modalitat.

i) La col·laboració amb els centres i institucions d’educació a distància de les 
comunitats autònomes.

j) Totes les altres funcions en l’àmbit de l’educació a distància que li assigni el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport estableix en cada curs escolar, a proposta 
del CIDEAD, el pla de treball que el Centre ha de dur a terme.

Article 3. Direcció del CIDEAD.

Al capdavant del CIDEAD hi ha un director, nomenat per la persona titular de la 
Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, entre el personal 
funcionari dels cossos docents destinat a la Secretaria d’Estat esmentada a través de 
qualsevol forma de provisió de llocs de treball, que ha de complir els requisits i les 
condicions que estableix la normativa vigent per exercir la direcció dels centres docents 
públics.

Article 4. Funcions de la direcció del CIDEAD.

Corresponen al director del CIDEAD les funcions següents:

a) Tenir oficialment la representació del CIDEAD.
b) Exercir la direcció i coordinació dels serveis del CIDEAD.
c) Dirigir el Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància, per a la qual cosa 

pot exercir totes les funcions que la normativa aplicable atribueix als directors de centres 
docents.

d) Conèixer directament i canalitzar totes les disposicions que emanin del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport que hagi de complir i observar el CIDEAD.

e) Elevar tots els informes, estudis i propostes, relatius a l’educació a distància, que 
sol·liciti el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en l’àmbit de les seves competències.
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f) Informar periòdicament la persona titular de la Direcció General de Formació 
Professional, a través de la Subdirecció General d’Aprenentatge al Llarg de la Vida, de 
l’exercici d’activitats del CIDEAD.

g) Impulsar l’aplicació i execució de totes les mesures que siguin necessàries per 
assolir els objectius assignats al CIDEAD.

Article 5. Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància.

1. El CIDEAD té un Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància, sense 
personalitat jurídica pròpia, integrat al CIDEAD, per a la impartició en la modalitat de 
distància dels ensenyaments que ofereix el sistema educatiu espanyol que recull 
l’article 3.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, a excepció de l’ensenyament 
universitari, dels ensenyaments esportius i de l’educació infantil. Per tant, el CIDEAD pot 
impartir els següents ensenyaments del sistema educatiu espanyol:

a) Educació primària.
b) Educació secundària obligatòria.
c) Batxillerat.
d) Formació professional.
e) Ensenyaments d’idiomes.
f) Ensenyaments artístics.
g) Educació de persones adultes.

2. El Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància és un centre docent públic, 
l’estructura i el funcionament del qual s’adapta al que està regulat per als centres docents 
públics a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, amb les peculiaritats que indica aquest 
article, i que comparteix l’estructura i els recursos humans i materials amb el CIDEAD.

3. El Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància té, com a òrgan col·legiat 
del centre docent, un claustre del professorat, compost pel personal destinat a la Secretaria 
d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats que faci les funcions de professorat 
del Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància.

4. El Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància té els següents òrgans 
unipersonals:

a) El director del Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a Distància, que és el 
director del CIDEAD.

b) Un cap d’estudis, que nomena la persona titular de la Secretaria d’Estat 
d’Educació, Formació Professional i Universitats, entre el personal destinat a la Secretaria 
d’Estat esmentada.

c) Un secretari, que nomena la persona titular de la Secretaria d’Estat d’Educació, 
Formació Professional i Universitats, entre el personal destinat a la Secretaria d’Estat 
esmentada.

Els òrgans unipersonals referits poden exercir totes les funcions que la normativa 
aplicable atribueix als òrgans esmentats en centres docents públics.

Article 6. Altres ensenyaments.

A més dels ensenyaments que imparteix el Centre Integrat d’Ensenyaments Reglats a 
Distància, el CIDEAD pot impartir la formació següent:

a) Programes d’idiomes a distància.
b) Programa Aula Mentor.
c) Suport als programes i centres de l’acció educativa espanyola a l’exterior.
d) Qualsevol altra oferta formativa d’educació a distància la impartició de la qual li 

encarregui el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
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Article 7. L’ensenyament d’idiomes a distància.

1. Correspon al CIDEAD proposar i aplicar les mesures d’ordenació acadèmica i 
d’adequació dels currículums d’ensenyament d’idiomes a distància, seguint les directrius 
que estableix el Marc comú europeu de referència per a les llengües. Aquests currículums 
s’han d’adaptar a les condicions i necessitats de la població adulta i han de capacitar 
l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes.

2. El CIDEAD organitza i coordina els equips responsables de l’elaboració, el 
seguiment i l’avaluació dels mitjans i materials didàctics que s’han d’utilitzar per a l’atenció 
educativa de l’alumnat. Així mateix, pot assessorar els centres públics autoritzats a impartir 
ensenyaments d’idiomes en la modalitat d’educació a distància.

Article 8. Programa Aula Mentor.

Aula Mentor és un programa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a la formació 
oberta, flexible i a distància través d’Internet, adreçat a persones adultes, l’oferta formativa 
del qual es materialitza en un conjunt de cursos organitzats en àrees formatives i 
dissenyats per tal de millorar les competències personals i professionals dels destinataris 
potencials en aquesta modalitat d’ensenyament.

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport pot subscriure convenis de col·laboració i 
altres instruments jurídics amb comunitats autònomes, entitats locals i altres organitzacions 
i entitats tant nacionals com internacionals, per a la realització d’actuacions conjuntes en 
el marc del programa Aula Mentor.

Article 9. Tecnologies de la informació i la comunicació.

La impartició dels ensenyaments del CIDEAD es porta a terme a través d’un entorn 
virtual d’aprenentatge, constituït per una o més plataformes educatives que permetin la 
comunicació configurable entre els integrants de l’entorn, el treball col·laboratiu, l’enviament 
i l’avaluació d’activitats, l’autocorrecció d’activitats interactives, el seguiment de l’activitat 
dels usuaris i la utilització de mecanismes d’avaluació eficaços.

Article 10. Mitjans didàctics.

El CIDEAD dissenya, elabora i gestiona l’edició, producció i distribució dels mitjans 
didàctics necessaris per a les actuacions en educació a distància que dugui a terme, en 
especial els que s’orientin a l’atenció educativa de les persones adultes; afavoreix 
l’elaboració de models oberts de programació docent i de materials didàctics que atenguin 
les diferents necessitats dels alumnes i les alumnes i del professorat.

Article 11. Accessibilitat universal.

El CIDEAD garanteix les condicions d’accessibilitat universal en les plataformes 
educatives que constitueixin l’entorn virtual d’aprenentatge, així com dels processos, els 
procediments, les eines i els mitjans didàctics necessaris, per tal que els estudiants amb 
discapacitat disposin de les mateixes condicions i oportunitats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1180/1992, de 2 d’octubre, pel qual es crea el Centre 
per a la Innovació i Desenvolupament de l’Educació a Distància.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat les competències per a la regulació de les condicions 
d’obtenció, expedició i homologació dels títols acadèmics i professionals i les normes 
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bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució espanyola, a fi de garantir el 
compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

Disposició final segona. Desplegament.

1. Es faculta la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per dictar 
totes les disposicions que requereixi l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.

2. Per ordre de la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport s’estableix 
el règim de funcionament del programa Aula Mentor, que inclou entre altres aspectes el 
procediment per a la determinació dels cursos, la selecció i el règim del professorat i el 
sistema d’accés i admissió als cursos.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de setembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport,
ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO
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