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FINALITAT I ABAST
Currículum de les escoles oficials d’idiomes Nivell Bàsic A1, Nivell Bàsic A2, Nivell
Intermedi B1 i B2, Nivell Avançat C1 i C2.

NORMATIVA
• Resolució de 19 de juliol de 2019 del secretari autonòmic d'Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i
organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2019-2020
•

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

•

Reial decret 1041/2017 de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del
nivell bàsic dels nivells intermedi B1 intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’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.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
La Resolució de 19 de juliol de 2019 del secretari autonòmic d'Educació i Formació
Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de
les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2019-2020, en el punt 6.2.2. estableix que
les programacions didàctiques hauran de concretar el currículum dels diferents nivells.
El Reial decret 1041/2017, en l'article 4, estableix que en la determinació del currículum
per als ensenyaments de nivell Bàsic i la regulació dels corresponents certificats acreditatius
d'haver superat les exigències acadèmiques establides per a l'esmentat nivell, les administracions
educatives prendran com a referència les competències pròpies del nivell A de Marc europeu
comú de referència de les Llengües, que se subdivideix en els nivells A1 i A2. Aquest reial decret té
per objecte fixar les exigències mínimes del nivell Bàsic a l'efecte de certificació i establir el
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currículum bàsic, en relació amb els objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació,
dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels idiomes alemany, àrab,
xinés, coreà, danés, finés, francés, grec, anglés, irlandés, italià, japonés, neerlandés, polonés,
portugués, romanés, rus, suec, llengües cooficials de les Comunitats autònomes, i espanyol com a
llengua estrangera, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial.
El Decret 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum
d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana té per objecte establir les característiques
i la configuració dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana, així
com fixar el currículum dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2,
dels idiomes alemany, espanyol, francés, anglés, italià, portugués, romanés i valencià que
estableix el Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del
currículum d'ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'educació. Dels idiomes àrab, xinés, basc, grec, japonés i rus es fixa el currículum dels
nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1. Dels idiomes finés, neerlandés i polonés
es fixa el currículum dels nivells bàsic A2, intermedi B1 i intermedi B2. L'objecte també serà
aplicable als certificats acreditatius de la superació de les exigències acadèmiques corresponents
als diferents nivells dels ensenyaments d'idiomes. El currículum per als ensenyaments i per a la
certificació d'idiomes ve determinat en els annexos I i II d'aquest decret.
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