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RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió
del Multilingüisme, per la qual es convoca la prova de certificació única dels nivells B2 i C1
per al professorat que participa en les estades formatives d’immersió lingüística al Regne
Unit i a Irlanda en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs
acadèmic 2018-2019.
En el Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes 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. En l’article
4.1 determina que «els ensenyaments de nivell bàsic dels idiomes han de tindre les característiques i l’organització que les administracions educatives determinen».
La Resolució de 4 de juliol de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per
la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2018-2019, estableix la normativa reguladora del currículum bàsic en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.
L’article 3.2. de l’Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual
es regulen l’avaluació i la promoció dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la
Comunitat Valenciana, estableix que, la matriculació en la prova de certificació no exigirà
haver cursat ensenyaments previs en les escoles oficials d'idiomes. Així mateix, l'article
3.3. indica que la matriculació en la prova de certificació es realitzarà a través de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana en els terminis que determine la conselleria competent en matèria d’educació.
De la mateixa manera, l’article 14 de l’Ordre 87/2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’organització i el funcionament de les escoles oficials
d’idiomes de la Comunitat Valenciana, diu que, respecte a la prova de certificació, el referent normatiu és el determinat en l’Ordre de 10 de març de 2008, amb les excepcions ex posades en aquesta ordre (DOGV 7118, 25.09.2013).
L’article 14 de l’Ordre 87/2013 també determina la possibilitat de convocar proves extraordinàries de certificació per a cada idioma i nivell i estableix que la convocatòria de les pro ves ha de ser inclosa en la resolució de convocatòries de proves de certificació per a cada
curs acadèmic, emesa per la direcció general amb competències en matèria d’ensenyaments de règim especial. Per mitjà de la Resolució d’1 d’octubre de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, van ser nomenats els membres de
la comissió coordinadora de la prova de certificació per al curs acadèmic 2018-2019
(DOGV 8402, 15.10.2018).
La Resolució de 6 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investiga ció, per la qual es convoca la realització d’estades formatives d’immersió lingüística i esta des formatives al Regne Unit i a Irlanda per al professorat d'Educació Infantil, Primària,
Secundària i Formació Professional de centres públics i concertats ubicats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana estipula en l’apartat 6.7 que el professorat participant té
l'opció de realitzar la prova de certificació de l'EOI del nivell B2 i C1 d'anglés que es realit zarà durant el mes de setembre de 2019.
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Per tot això, en virtut de les competències que m’atribueix el Decret 186/2017, de 24 de
novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselle ria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:
Primer. Calendari de realització de les proves de convocatòria única per al professorat
participant en les estades formatives d’immersió lingüística
1. Les dates per a les proves dels nivells B2 i C1 d’anglés són les següents:
A) Nivell B2: 4 de setembre a les 16.00 hores;
B) Nivell C1: 6 de setembre a les 9.00 hores.
El calendari de realització de les tres activitats de llengua escrites de la prova de certifica ció de la convocatòria única del curs 2018-2019 per al professorat participant en les esta des formatives d’immersió lingüística ha de ser el que figura en l’annex I de la Resolució
de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la
realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència
per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments
d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana,
corresponent a la convocatòria 2019.
2. El calendari de realització de l’activitat de producció i coproducció orals de la prova de
certificació de la convocatòria única del curs 2018-2019 ha de ser l'establit i publicat en
cadascuna de les escoles oficials d'idiomes.
La matriculació en la prova de certificació pot comportar l'enregistrament de la prova corresponent a la part de producció i coproducció orals. El material enregistrat no podrà ser
reproduït amb finalitats distintes de l'avaluadora.
3. L’ordre de la convocatòria per a la realització de la part de producció i coproducció orals
començarà per la lletra F, d’acord amb la Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,
per la qual es determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants i, si és el
cas, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l’any
2019 en el conjunt de les administracions públiques valencianes, determinada per a fixar
l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que estiguen publicades
amb data 1 de maig.
Segon. Professorat seleccionat com a participant de les estades formatives d’immersió
lingüística que ha estat matriculat com a alumnat oficial durant el curs 2018-2019
El col·lectiu del professorat que ha estat matriculat com a alumnat ordinari o bé com a beneficiari del PIALP durant el curs 2018-2019 i ha estat seleccionat com a participant de les
estades formatives d'immersió lingüística, no s'inclou en aquesta convocatòria única atés
que ha efectuat i superat els exàmens d'aquest curs escolar o té la possibilitat de presen tar-se a la convocatòria de setembre i no ha presentat la renúncia condicionada en temps
i forma, com estipula la Resolució de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés
d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del

CSV:FLBQSZUY-6GDN45QM-PHLEK6ZK

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=FLBQSZUY-6GDN45QM-PHLEK6ZK

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME

Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de
llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials
d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019 en l’apartat
segon, punts 11 i 12.
Tercer. Matriculació en la prova de certificació única del professorat seleccionat com a
participant de les estades formatives d’immersió lingüística
El professorat que ha estat seleccionat com a participant de les estades formatives no ha
de formalitzar la matrícula en la prova de certificació ni abonar les taxes corresponents. El
Servei d’Idiomes i Programes Europeus remetrà a les escoles oficials d’idiomes abans del
3 de setembre els llistats actualitzats dels participants que han finalitzat les estades per tal
que els centres efectuen la corresponent inscripció d’aquest professorat com a alumnat
lliure en la prova de certificació de convocatòria única.
Quart. Documentació a aportar per a poder efectuar la prova
És requisit per a poder realitzar la prova aportar, el mateix dia de l’examen, la documenta ció següent:
1) DNI, TIE/NIE o passaport;
2) Document justificatiu d’haver realitzat el curs a l'estranger o el curs d'immersió lingüística, així com d’haver superat la formació.
Cinqué. Publicació dels resultats de les proves de certificació úniques
Les Escoles Oficials d’Idiomes publicaran en les seues pàgines web els llistats provisionals i definitius dels resultats obtinguts en la dita prova única i inclouran aquest alumnat
en les actes com a alumnat lliure.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’hi pot interposar un re curs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Firmat per Rubén Trenzano Juan el
02/08/2019 10:53:06

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
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