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Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 17 de

gener de 2019 per la qual es modifiquen els articles 6.4 i 7.3 de l’annex I de la

resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de

gener de 2019 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de

les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació

secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2018-19

Fets

1. El Consell d’Europa publicà a l’any 2001 el Marc Europeu Comú de Referència per a

les Llengües, que unifica els nivells d’ensenyaments d’idiomes.

2. L’any 2017 el Consell d’Europa publicà el CEFR Companion, amb l’objectiu de

revisar i enriquir els continguts del MECR publicat en 2001, i presenta nous

descriptors i noves escales.

3. El punt 2 de l’article 62 del Capítol VII del Títol I de la Llei orgànica 2/2006

d’Educació, de 3 de maig de 2006, diu que: “Sense perjudici del que disposa

l’apartat anterior, les administracions educatives han de facilitar la realització de

proves homologades per obtenir la certificació oficial del coneixement de les

llengües cursades pels alumnes d’educació secundària i formació professional.”

4. El dia 12 de gener de 2019 es publica al BOE núm. 11 el Reial Decret 1/2019, d’11

de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables

a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat

C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. La disposició

final segona disposa que l’esmentat Reial decret entrarà en vigor al dia següent

de la seva publicació en el BOE, i la disposició final primera estableix que és

norma bàsica, i per tant d'obligat compliment per totes les administracions

educatives.

Antecedents
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1. El Reial decret 1041/2017 de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre

de 2017, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic als efectes de

certificació, i s’estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2,

Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats

per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació, i s’estableixen les

equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en

diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret.

2. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 8 de gener de 2008 (BOIB núm. 12,

de 24 de gener) regula els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments

d’idiomes de règim especial a les Illes Balears i, en l’article 18, estableix que la

Conselleria d’Educació i Cultura ha de regular l’organització i els continguts de les

proves de certificació.

3. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2009 per la qual es

regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de

règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts

amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57

ext., de 20 d’abril), en la secció II, regula l’accés a la modalitat d’ensenyament

lliure de les escoles oficials d’idiomes. El punt 1 de l’article 51 d’aquesta Ordre

estableix que el procés per matricular-se a les proves i per dur-les a terme s’ha

de fer d’acord amb una resolució específica de la direcció general de la qual

depenen aquest tipus d’ensenyaments.

4. El Decret 6/2010,de 22 de gener (BOIB núm. 16 de 2 de febrer)del currículum

dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears .

5. Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2018 per la

qual es dicten les instruccions per regular l’organització i el funcionament del

nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, mentre no es publiqui el decret que reguli el currículum, l’organització i

el funcionament dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears.

6. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20

d’agost de 2018 per la qual es fa publica la convocatòria per a centres públics i

concertats d’educació secundària i batxillerat interessats en participar dins del pla

de col·laboració EOIES del curs 2018-2019.



3

7. Reial Decret 1/2019, d’11 de gener (BOE núm. 11, de 12 de gener), pel qual

s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de

certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat

C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

8. Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 (BOIB núm. 163, de 29 de

desembre de 2018) que al art. 38,1 disposa que per a l’any 2019 les quotes fixes

de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la

comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal

s’han de incrementar en la quantia que resulti d’aplicar a l’import exigit durant

l’any 2018 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de

l’Estat espanyol corresponent a l’any 2017. Les xifres que resultin d’aplicar

l’increment esmentat s’han d’arrodonir per excés o per defecte al cèntim més

proper. En cas que en haver aplicat aquest coeficient s’obtengui una quantia la

tercera xifra decimal de la qual sigui 5, l’arrodoniment s’ha de fer a la xifra

superior.

I a l’article. 38.2 disposa que s’exceptuen de l’increment establert en l’apartat

anterior d’aquest article les taxes i les prestacions patrimonials públiques no

tributàries la quantia de les quals sigui objecte de modificació expressa per mitjà

de la disposició final primera d’aquesta llei.

Per tant és d’aplicació l’apartat 9 de la disposició final primera de la Llei 14/2018,

de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2019.

Per tot això, a l’empara de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim

jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la

següent

Resolució

1. Modificar els articles 6.4 i 7.3. de l’annex I de la resolució del director general de

Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de gener de 2019, per la qual es

convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de
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les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració

EOIES del curs 2018-19, que queden redactats de la següent manera:

- Article 6.4. : Les proves consten de les següents activitats de llengua,

recollides a l’annex I del currículum bàsic regulat pel Reial decret 1041/2017,

de 22 de desembre: comprensió de textos orals, comprensió de textos

escrits, producció i coproducció de textos escrits, producció i coproducció de

textos orals i mediació.

- Article 7.3 : Per obtenir la qualificació global d’Apte, en el nivell Bàsic i, segons

estableix el Decret 6/2010, de 22 de gener, (BOIB núm. 16 de 2 de febrer) del

currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears a l’apartat 6.8.3. de l’annex, cada una de les parts de la prova

s’ha de superar amb un 60% de la puntuació parcial. Igualment, la globalitat de la

prova també s’ha de superar amb un 60% de la puntuació total.

En la resta de nivells: Intermedi i Avançat, i d’acord a l’establert a

l’article 4.4 del Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, (BOE núm. 11, de 12 de

gener), pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació

aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1,

Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de

règim especial, per superar la totalitat de la prova s’ha d’obtenir una

puntuació mínima corresponent al 65% de la puntuació total per prova. Així

mateix, serà necessari superar cadascuna de les parts de què consta la prova

amb una puntuació mínima del 50% de la puntuació total per a cada part

Palma, 17 de gener de 2019

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antoni Morante Milla


