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FINALITAT I ABAST
Normativa vigent que regula l’avaluació, promoció i titulació, així com l’expedició dels
certificats dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen en les escoles oficials
d’idiomes.

NORMATIVA
•

Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la
Comunitat Valenciana.

•

Ordre 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el
procediment per a l’expedició dels certificats de superació dels distints nivells de les
ensenyances d’idiomes de règim especial previstos per la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació.

•

Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la
qual es regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les
llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació
Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

•

Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’avaluació
i promoció de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

•

Ordre 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova de
certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

•

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.

•

Decret 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum
d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

•

Resolució de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al
curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
AVALUACIÓ
En l’Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat
Valenciana, capítol V, article 13, regula l’avaluació i disposa que caldrà ajustar-se al que disposa
la normativa vigent. Cada departament establirà en la seua programació didàctica la freqüència i
instruments per a la recollida de dades de l’alumnat, i l’article 15 estableix la prova homologada
per a l’obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana,
cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat
Valenciana.
En l’article 14, respecte a la prova de certificació, el referent normatiu és el determinat per
l’Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova de
certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i 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 prova homologada dins de l’article 15 l’Ordre 87/2013 per a l’obtenció del certificat de
nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat
d’Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, es regula per
l’Ordre 20/2011, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es
regulen les proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües
alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l’alumnat d’Educació Secundària i de Formació
Professional de la Comunitat Valenciana.
L’article 17 de l’Ordre 87/2013 i la Resolució de 7 de maig de 2019, de la Direcció General
de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés
d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d’idiomes de la
Comunitat Valenciana regulen la prova de nivell perquè l’alumnat puga accedir a qualsevol curs
dels nivells previstos en la normativa vigent en matèria curricular d’aquests ensenyaments a
través de la superació d’aquesta prova.
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PROMOCIÓ
L’Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula
l’avaluació i promoció de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana,
estableix en l’article 4 la promoció dels cursos dels diferents nivells en què no resulte necessària
la superació de les proves de certificació. L’article 5 estableix les convocatòries i permanència i
en l’article 12 la promoció a través de la prova de nivell.
L’Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat
Valenciana, en el capítol V, article 13, avaluació, estableix que en finalitzar l’últim curs dels
diferents nivells en què resulta necessària la superació de la prova de certificació, l’alumnat podrà
realitzar la mencionada prova.
El Decret 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum
d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, estableix en el capítol IV la promoció i
certificació dels diferents cursos i nivells.
TITULACIÓ
L’Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es regula l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat
Valenciana, en l’article 16, en relació amb els certificats, diu que caldrà ajustar-se al que disposa
la normativa que regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a
la Comunitat Valenciana.
Així mateix, tots els aspectes acadèmics que consten en l’expedient acadèmic de l’alumnat,
com a conseqüència d’un procés d’avaluació, podran ser objecte d’emissió del corresponent
certificat, a petició de la persona interessada, que acreditarà així oficialment el nivell de
competència en l’ús de les llengües. Els certificats dels nivells C1 i C2 s’expediran segons el
procediment establit en l’Ordre 6/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual es
regula el procediment per a l’expedició dels certificats de superació dels distints nivells de les
ensenyances d’idiomes de règim especial previstos per la Llei orgànica 2/2006, d’Educació, per als
certificats de nivell avançat.
L’Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova
de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, en
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l’article 11, diu que l’expedició dels certificats de nivell Bàsic, nivell Intermedi i nivell Avançat de
les escoles oficials d’idiomes estarà subjecta a la realització i superació de la prova de certificació
regulada en la present ordre.
El Decret 242/2019, de 25 d’octubre, d’establiment dels ensenyaments i del currículum
d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, estableix en el capítol IV la promoció i
certificació dels diferents cursos i nivells, en l’article 14. estableix que en aplicació de l’article 7.8
del Reial decret 1041/2017, l’alumnat que no supere la totalitat de la prova corresponent al
certificat de competència general dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2,
pot sol·licitar un certificat acadèmic de les activitats de llengua que han superat, d’acord amb les
condicions que determine la conselleria competent en matèria d’educació.
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