
2. CRITERIS D’ADMISSIÓ DELS ALUMNES 

2.1. Les persones que vulguin cursar aquests ensenyaments  han de tenir 16 

anys complerts abans del 31 de desembre de l'any en què es comencin els 

estudis, o haver cursat i superat 4t d’ESO.  Així mateix hi poden accedir les 

persones que tinguin més de 14 anys, o que hagin cursat i superat 2n d’ESO, 

sempre que no cursin anglès a l’educació secundària obligatòria. 

A més, es tindran en compte els següents requisits acadèmics: 

2.1.1. Nivell bàsic 

2.1.1.1. Per poder matricular-se en el segon curs de nivell bàsic, els alumnes han 

de complir i acreditar algunes de les condicions següents: 

• Haver superat el primer curs de nivell bàsic dels ensenyaments 

d’anglès a una EOI, mitjançant la modalitat presencial o a distància. 

• Haver superat el primer curs del cicle elemental de l’anterior pla 

d’estudis. 

• Obtenir un informe positiu a la valoració inicial de l’alumne (VIA), 

d’acord amb el que es disposa al punt 2.1.3.1.  

• Haver obtingut l’accés al curs bàsic 2 a la prova d’anivellació per al 

curs 13-14. 
 
2.1.2. Nivell intermedi 

2.1.2.1. Per poder accedir als estudis de primer curs de nivell intermedi dels 

ensenyaments especialitzats d’anglès en la modalitat a distància, l’alumne ha de 

complir i acreditar algunes de les condicions següents: 

• Estar en possessió del certificat de nivell bàsic.  

• Haver superat el segon curs del cicle elemental de l’anterior pla 

d’estudis. 

• Estar en possessió del títol de batxillerat si l’anglès ha estat l’idioma 

cursat com a primera llengua estrangera. 

• Haver superat els mòduls de l’1 al 5 del nivell bàsic del pla anterior 

del programa That’s English!  



• Haver superat els mòduls de l’1 al 4 del nivell bàsic del nou pla del 

programa That’s English!  

• Obtenir informe positiu a la VIA, d’acord amb el que diu l’apartat 

2.1.3.1. 

• Haver obtingut l’accés al curs intermedi 1 a la prova d’anivellació per 

al curs 13-14. 

2.1.2.2. Per poder matricular-se al segon curs del nivell intermedi, l’alumne ha de 

complir i acreditar algunes de les condicions següents: 

• Haver superat el primer curs de nivell intermedi dels ensenyaments 

d’anglès a una EOI en la modalitat presencial o a distància. 

• Haver cursat el tercer curs del cicle elemental de l’anterior pla 

d’estudis. 

• Obtenir informe positiu a la VIA, d’acord amb el que es diu a l’apartat 

2.1.3.1. 

• Haver obtingut l’accés al curs intermedi 2 a la prova d’anivellació per 

al curs 13-14. 

2.1.3. Poden accedir a qualsevol dels cursos dels nivells bàsic i intermedi aquelles 

persones que, segons els requisits establerts a l’article 59.2 de la Llei orgànica 

2/2006, d’educació, puguin acreditar el domini de competències suficients en 

l’idioma anglès per qualsevol dels següents procediments: 

2.1.3.1. La valoració inicial de l’alumne (VIA), prevista a l’article 3 de l’Ordre   

ESD/1742/2008 de 17 de juny de 2008 (BOE del 19 de juny), és una 

prova adreçada a aquelles persones que ja tenen coneixements lingüístics 

d’anglès i volen  accedir a qualsevol curs del programa That’s English! 

sense haver cursat i/o superat l’anterior o els anteriors.  

Per això: 

- Les escoles oficials d’idiomes podran realitzar la prova VIA a finals de 

setembre/principis d’octubre als centres autoritzats, preferentment als 

centres de suport administratiu. Es pot fer una prova VIA extraordinària 



si en el termini extraordinari de matrícula hi ha alumnat que ho sol·liciti. 

La prova VIA serà vàlida per al curs 2013-14.  

- Per tal d’unificar els nivells d’accés al segon curs dels nivells bàsic i 

intermedi amb els exigits a la modalitat presencial, les proves de 

valoració inicial de l’alumne han de ser elaborades pels departaments 

didàctics corresponents, d’acord amb les normes i els criteris establerts 

per a les seves proves de classificació. Si és necessari, es pot tenir en 

compte per a l’elaboració l’estructura de les proves facilitades pel 

CIDEAD al llarg dels darrers anys. 

- L’informe positiu derivat de la superació de la prova VIA permet l’accés a 

un curs o mòdul en la modalitat a distància. Aquest informe no té, en 

cap cas, efectes acadèmics. 

- Una vegada formalitzada la matrícula en el curs que correspongui 

després de la prova VIA, aquesta matrícula és d’aplicació a totes les EOI i 

centres autoritzats per impartir aquests ensenyaments en l’àmbit de 

gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de 

les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, l’EOI en la qual s’hagin realitzat la 

prova i la matrícula corresponent pot expedir, a instància de la persona 

interessada, el certificat adient.  

- Les persones que sol·licitin realitzar la prova VIA han de fer la 

preinscripció al curs al qual volen accedir. Una vegada coneguts els 

resultats han de formalitzar definitivament, si escau, la matrícula,  i 

sol·licitar els materials didàctics.      

2.1.3.2. El departament didàctic pot tenir en compte les competències 

al·legades per l’alumnat de nou ingrés en el seu Portfoli Europeu de les 

Llengües per a la ubicació al curs o mòdul corresponent. 

2.2. L’alumnat que estigui matriculat al segon curs del nivell bàsic i que aprovi el 

mòdul 3 del nou pla s’examinarà al maig/juny o setembre de la prova de 



certificació del nivell bàsic. Si l’alumne no supera la prova podrà matricular-se el 

curs següent com a repetidor del mòdul 4. 

L’alumnat que només tingui pendent el mòdul 9 ha de matricular-se com a 

repetidor de segon curs de nivell intermedi i disposa de les convocatòries de 

maig /juny i setembre per superar el mòdul suspès.  Si tenen el mòdul 8 

aprovat s’examinaran al maig/juny o setembre de la prova de certificació del 

nivell intermedi. Si l’alumne no supera la prova podrà matricular-se el curs 

següent com a repetidor del mòdul 9. 

L’alumnat que tingui pendent el mòdul 7 haurà de matricular-se com a 

repetidor de primer curs de nivell intermedi i disposar de les convocatòries de 

maig /juny i setembre per superar el mòdul suspès.  

2.3. Durant la primera quinzena del mes de setembre s’han de realitzar les 

proves de recuperació dels mòduls 1 a 9 adreçades als alumnes que hagin estat 

matriculats durant el curs i que tinguin algun d’aquests mòduls sense superar.    

Per tal de donar la informació correcta als alumnes, el coordinador del 

programa, d’acord amb el professorat i amb el coneixement previ de la Direcció 

General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, ha de 

fixar, abans de finalitzar el curs, el calendari de proves de recuperació. 

2.4. Els alumnes de That’s English! tenen la consideració d’alumnes de l’EOI on 

estan matriculats, però es consideren nous alumnes a l’ordre d’admissió general 

als cursos presencials. 

2.5. No es pot cursar alhora el mateix ensenyament en la modalitat presencial i 

en la modalitat  a distància. Quan es detecti duplicitat d’expedients, l’alumne ha 

d'optar per una de les modalitats i renunciar voluntàriament a l’altra. 

 


