La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
Projecte de Decret de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport
pel qual es regula l’ordenació acadèmica de les escoles oficials d’idiomes

L’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o
avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal
web de l'Administració competent en què es demane l'opinió de les persones i de les organitzacions
més representatives potencialment afectades per la futura norma.
L'objecte de la futura norma és ordenar el funcionament acadèmic i organitzatiu de les escoles
oficials d'idiomes valencianes, tant les presencials com la virtual, regular la prova de certificació i la
seua avaluació desenvolupant el Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les
exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum 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,.
Les aportacions i opinions al projecte de norma poden remetre's en el termini de 10 dies naturals,
fins al dia 10 de maig inclòs, a l'adreça de correu electrònic: sipe@gva.es.

Problemes que es
pretenen solucionar amb
la nova norma

- Adaptar la normativa autonòmica concernent a l'organització i
funcionament de les Escoles Oficials d'Idiomes als aspectes bàsics de
la nova normativa estatal.
- Actualitzar els aspectes referits a l’ordenació acadèmica i al
funcionament i l’organització de les EOI en una mateixa disposició
normativa.
- Establir la futura publicació dels decrets de currículum d'acord amb
els nous preceptes estatals.

L'entrada en vigor del Reial Decret 1041/2017, que fixa els aspectes
bàsics de l'ordenació acadèmica i del currículum dels ensenyaments
Necessitat i oportunitat de d'idiomes de règim especial en l'àmbit estatal obliga a regular de nou
aquesta matèria a escala autonòmica, derogant així el Decret 155/2007
la seua aprovació
de 21 de setembre, el Decret 119/2008 de 5 de setembre i el Decret
128/2014 de 29 d'agost del Consell.

Objectius de la norma

Adequar tota la vigent en matèria d’ensenyament d’idiomes de règim
especial a partir de la publicació del Reial Decret 1041/2017 i del
Decret 167/2017, de 3 de novembre de 2017, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials
d'idiomes.

Possibles solucions,
alternatives reguladores i
no reguladores

No és possible aconseguir els objectius indicats amb solucions
alternatives reguladores o no reguladores, ja que es tracta de
desenvolupar el Reial Decret 1041/2017, i derogar el Decret 155/2007
de 21 de setembre, el Decret 119/2008 de 5 de setembre i el Decret
128/2014 de 29 d’agost del Consell.

