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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

32916 Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i del director general de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de dia 25 febrer de 2021, per la qual s’obre la
convocatòria de matrícula per a les proves d’anglès de nivell bàsic de les escoles oficials d’idiomes de
les Illes Balears per a l’alumnat del CEPA S’Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, Aula d'Alaior del
CEPA Joan Mir i Mir i Aula de Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, dins del pla de col·laboració entre
aquests centres i les escoles oficials d’idiomes d’Inca, Manacor, Palma Andreu Crespí Plaza, Eivissa,
i Maó el curs 2020-2021

Fets

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.

L'any 2017 el Consell d'Europa publicà el CEFR Companion volume, amb l'objectiu de revisar i enriquir els continguts del MECR publicat en
2001, i presenta nous descriptors i noves escales.

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.”

La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 (BOIB núm. 53, de 7 d'abril) per la qual es dicten les
instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés, a la secció V regula
la participació en el programa de col·laboració EOI-CEPA. El punt 2 de l'article 18 d'aquesta resolució estableix que el procés d'inscripció al
programa i de matriculació a les proves s'ha de fer d'acord amb una resolució específica anual conjunta dels òrgans competents en matèria
d'ensenyaments d'idiomes de règim especial i d'educació per a persones adultes.

Fonaments de dret

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.

El 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 de règim
especial.

El Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB,núm. 66, de 16 de maig), pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels
nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 (BOIB núm. 53, de 7 d'abril) per la qual es dicten les
instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés.

L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 27 de juliol de 2009 (BOIB núm. 118, de 13 d'agost), per la qual es regula l'oferta formativa
que es pot impartir en els centres d'educació de persones adultes que depenen de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears
(BOIB núm. 118, de 13 d'agost).

La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics
Superiors, de 22 de juliol de 2020, per la qual es fa convocatòria per al CEPA S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, per a l'Aula d'Alaior del
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CEPA Joan Mir i Mir, i per a l'aula de Sant Jordi del CEPA Sant Antoni interessats a participar dins del pla de col·laboració Escoles Oficials
d'Idiomes -Centres d'Educació de Persones Adultes del curs 2020-2021.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 22 de gener de 2021 (BOIB núm. 12, de 28 de gener), per la qual es
convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any
2021

 Correcció d'errades advertides a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de gener de 2021, per la qual es
convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any
2021 (BOIB núm. 15, de 4 de febrer).

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 9 de febrer de 2021, (BOIB núm. 25, de 20 de febrer), per la qual
es convoquen les proves de determinats nivells dels idiomes alemany, anglès i francès 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 2020-2021

La Llei 3/2020, de 29 de desembre, (BOIB núm. 216, de 31 de desembre), de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2021, disposa a l'article 39 que per a aquest exercici les quotes fixes de les taxes de la Comunitat autònoma de les Illes
Balears establertes per normes de rang legal s'han d'incrementar en la quantia que resulti d'aplicar a la quantitat exigida durant l'any 2020 el
coeficient derivat de l'augment de l'índex de preus de consum de l'Estat espanyol corresponent a l'any 2019. Aquest increment,d'acord amb
les dades oficials publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, és finalment del 0'8%.

L'esmentada Llei 3/2020 modifica en la disposició final primera determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria ports, industria i d'energia, entre d'altres, i introdueix algunes
bonificacions en matèria de serveis docents.

La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de gener de 2021 (BOIB núm. 3, de 7 de gener), per la qual s'estableix
l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2021.

Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 25 de febrer).

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. Convocar les proves del nivell Bàsic A1 de l'idioma anglès adreçades a l'alumnat del CEPA S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, aula
d'Alaior del CEPA Joan Mir i Mir, i de l'aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, del pla de col·laboració entre aquests centres i les escoles
oficials d'idiomes de Palma Andreu Crespí Plaza, Inca, Manacor, Maó, i Eivissa el curs 2020-2021, que es realitzaran als CEPA respectius en
les dates i l'horari que al punt 5 d'aquesta resolució s'indica.

2. Convocar les proves del nivell Bàsic A2 de l'idioma anglès adreçades a l'alumnat del CEPA S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, i de
l'aula de Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, del pla de col·laboració durant el curs 2020-2021 entre aquests centres i les escoles oficials
d'idiomes de Palma Andreu Crespí Plaza, Inca, Manacor, i Eivissa respectivament, en les dates i l'horari assenyalats al punt 6 d'aquesta
resolució.

3. Obrir el procés de matrícula per als alumnes del CEPA S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud, de l'aula d'Alaior del CEPA Joan Mir i Mir,
i de l'aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, que estan cursant el nivell bàsic A1 i bàsic A2 de l'idioma anglès en el curs 2020-2021 i que
vulguin presentar-se a aquesta convocatòria.

4. Aprovar les dates de matrícula a les proves, que es realitzaran a cadascuna de les EOI respectives en el període comprès entre els dies 29 i
31 de març de 2021. Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s'haurà de presentar la documentació i la justificació del
pagament abans del dia 16 d'abril. La inscripció a les proves dona dret a presentar-se a la convocatòria ordinària de maig i extraordinària de
setembre.

Una vegada conclòs el procés de matrícula, s'haurà de marcar als llistats del GESTIB quins alumnes dels inscrits inicialment al programa
s'han matriculat a les proves. El termini per a la realització d'aquesta tasca és el 19 i 20 d'abril.

La impossibilitat de realitzar la prova o la concurrència de les proves no dona dret a la devolució de les taxes.
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5. Les proves escrites del nivell Bàsic A1 relatives a la convocatòria ordinària de maig-juny es realitzaran en les dates i als centres següents:

Nivell Bàsic A1 Data Horari

CEPA S'Arenal 10/06/2021 17.00 h

CEPA Sa Pobla 24/05/2021 17.00 h

CEPA Sud 07/06/2021 17.00 h

Aula d'Alaior (CEPA Joan Mir i Mir) 17/05/2021 17.00 h

Aula Sant Jordi (CEPA Sant Antoni) 27/05/2021 17.00 h

Les proves escrites del nivell Bàsic A1 de la convocatòria extraordinària de setembre es duran a terme en les dates i als centres següents:

Nivell Bàsic A1 Data Horari

CEPA S'Arenal 09/09/2021 17.00 h

CEPA Sa Pobla 02/09/2021 17.00 h

CEPA Sud 02/09/2021 17.00 h

Aula d'Alaior (CEPA Joan Mir i Mir) 02/09/2021 17.00 h

Aula Sant Jordi (CEPA Sant Antoni) 13/09/2021 17.00 h

Les dates de les proves orals, tant de juny com de setembre, es publicaran a la pàgina web i al tauler d'anuncis de cadascuna de les EOI
respectives amb l'antelació suficient.

6. Les proves escrites del nivell Bàsic A2 relatives a la convocatòria de juny es realitzaran el dia 3 de juny a les 17.00 hores al CEPA
S'Arenal, CEPA Sa Pobla, CEPA Sud i a l'aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni.

Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 7 de maig de 2021 a la pàgina web i al tauler d'anuncis de les EOI de
Manacor, Inca, Palma Andreu Crespí Plaza, i Eivissa.

Les proves escrites de la convocatòria extraordinària de setembre es duran a terme el 2 de setembre a les 17.00 hores al CEPA S'Arenal,
CEPA Sa Pobla, CEPA Sud i a l'aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni.

Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 27 de juliol de 2021 a la pàgina web i al tauler d'anuncis de les EOI de
Manacor, Inca, Palma Andreu Crespí Plaza, i Eivissa.

7. Pel que fa a les condicions per a la inscripció, els continguts, la descripció, les qualificacions, l'administració, les reclamacions, els
recursos i les resolucions d'incidències de les proves, s'estarà al que disposa Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres, de 22 de gener de 2021 (BOIB núm. 12, de 28 de gener), per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de
determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2021 i a la Resolució del director general de Planificació,
Ordenació i Centres de dia 9 de febrer de 2021 (BOIB núm. 25, de 20 de febrer ), per la qual es convoquen les proves de determinats nivells
dels idiomes alemany, anglès i francès 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 2020-2021.

8. Pel que fa al procés de matriculació, les persones interessades han d'efectuar els tràmits següents:

a) Pagament de les taxes que en corresponguin. Aquest pagament es podrà fer de manera telemàtica a través de la pàgina de l'ATIB:

Taxa ordinària:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10398

Taxa família nombrosa general:

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7511

o fent l' ingrés, utilitzant el model 046 descarregat de la pàgina de l'ATIB, a una de les següents entitats bancàries col·laboradores:

Banca March; CaixaBank; Bankia; BBVA; Banco Popular (Banc de Crèdit Balear); Cajamar; Colonya Caixa de Pollença.

Les taxes per cada prova són:
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Inscripció ordinària. Drets d'examen de la prova de certificació oficial del coneixement de les llengües per als alumnes del Programa
EOI-CEPA: 23,25€

Inscripció bonificada del 50% (famílies nombroses i monoparental de categoria general): 11,63€

Exempcions i bonificacions :

Les exempcions i bonificacions a aplicar son les disposades a la disposició final primera de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre)

Les persones que acreditin ser membres d'una família nombrosa i monoparental tenen dret a la l'exempció o a la bonificació de la taxa que,
d'acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació
en el moment de la sol·licitud.

En el cas de ser membre d'una família nombrosa s'haurà de presentar el document acreditatiu de la seva condició de família nombrosa en
vigor (original i fotocòpia).

En el cas de ser membre de família monoparental s'haurà d'acreditar aquesta condició.

Les persones en situació d'atur estan exemptes d'abonar les taxes educatives a les escoles oficials d'idiomes, sempre que acreditin aquesta
situació en el moment de la sol·licitud.

Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l'exempció total de les taxes,
sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la resolució
administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, també s'ha de presentar el llibre de família.

Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la
seva situació en el moment de la sol·licitud.

Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret a l'exempció total de la taxa, sempre que acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant qualsevol dels documents
prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.

També estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via
d'emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin
documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d'aquestes situacions.

b) Formalització de la matrícula: S'ha d'enviar a l'adreça electrònica de l'EOI a la qual s'estigui adscrit , en un únic correu, la documentació
següent:

- fotocòpia del DNI o NIE. Si el NIE és provisional, s'ha d'adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet un altre
document per acreditar la identitat

- full d'inscripció a les proves emplenat i amb una fotografia (en el cas de nous alumnes). Aquest formulari es pot descarregar des de
la pàgina web de l'EOI corresponent

- justificant de pagament de la taxa de matrícula.

Les adreces electròniques a les quals s'ha d'enviar la documentació són les següents:

alumnes del CEPA Sa Pobla: administracio@eoinca.com (EOI Inca)
alumnes del CEPA S'Arenal: matricula.secretaria@eoipalma.com (EOI Palma Andreu Crespí Plaza)
alumnes del CEPA Sud: secretariaeoimanacor@eoimanacor.com (EOI Manacor)
alumnes de l'Aula de Sant Jordi del CEPA Sant Antoni: secretaria@eoi-eivissa.com (EOI Eivissa)
alumnes de l'Aula d'Alaior del CEPA Joan Mir i Mir (EOI Maó): matricula @eoimao.com

Les persones que facin el pagament i/o presentin la documentació fora de termini no tindran dret a la devolució de les taxes.

9. Publicar la resolució a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i de la Direcció General de Formació
Professional i  Ensenyaments Artístics Superiors.
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      10. Comunicar la resolució a les directores i directors de les escoles oficials d'idiomes i dels centres d'educació de persones adultes afectats,
perquè la donin a conèixer a la seva comunitat educativa.

 

Palma, 25 de febrer de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antoni Morante Milla

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
Antonio Baos Relucio
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