
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/1132/2015, de 22 de maig, per la qual es modifica la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de
juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 en els
estudis d'alemany, d'anglès i de francès i s'estableix el calendari de preinscripció i matrícula per al curs
2015-2016.

L’annex 4 de la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, va establir els criteris de prioritat en l’admissió de
l’alumnat i els requisits acadèmics per accedir als cursos d’actualització i especialització del nivell C1.

Aquests criteris es van modificar mitjançant Resolució ENS/1047/2014, de 6 de maig, per la qual s'estableixen
les escoles oficials d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1
per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, a partir del curs
escolar 2014-2015, i es determinen els criteris prioritaris en l'admissió.

Al mateix temps que s’estableix el calendari i el procediment de preinscripció i matrícula per al curs 2015-
2016, escau actualitzar els criteris d’admissió als cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C1
en els estudis d’alemany, d’anglès i de francès, referents tant a l’alumnat oficial com al nou alumnat.

Per això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i
de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l’annex 4 de la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s’organitzen els cursos
d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès i
s’estableix el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016, que queda redactat en els termes
que s’estableixen a l’annex.

 

-2 Establir el calendari de preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016, en els termes següents:

- Publicació de l’oferta i dels horaris als webs dels centres: al començament de juliol de 2015.

- Presentació telemàtica de sol·licituds dels candidats que compleixen el requisit d’accés de l’article 1: de l’1 al
4 de setembre de 2015.

- Presentació presencial de sol·licituds: 4 de setembre de 2015.

- Sorteig per fer la prova d’ordre: 7 de setembre de 2015, a les 10.00 hores, als serveis centrals del
Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Consulta pública de resultats a partir de les
18.00 hores, a l’aplicació informàtica de la preinscripció.

- Prova d’ordre d’accés: del 8 al 15 de setembre de 2015 (cal consultar el dia i l’hora al web de cada centre).

- Sorteig per a l’assignació de places: 17 de setembre de 2015, a les 10.00 hores, als serveis centrals del
Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona). Consulta pública de l’ordre de matrícula a
partir de les 18.00 hores, a l’aplicació informàtica de la preinscripció.

- Període de matriculació: a partir del 18 de setembre de 2015.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
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amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

 

Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 22 de maig de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

Admissió als cursos d’actualització i especialització del nivell C1 d’alemany, d’anglès i de francès

 

-1 Requisits d’accés

1.1 Per accedir als cursos d’actualització i especialització del nivell C1 d’alemany, d’anglès i de francès, cal
haver obtingut el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

1.2 Qui ha obtingut el certificat de nivell avançat en convocatòries diferents de les de febrer o juny del mateix
any o bé disposa d’un certificat equivalent al nivell B2 ha de fer una prova d’ordre d’accés el resultat de la qual
determina l’ordre per a l’assignació de places.

 

-2 Preinscripció

2.1 Els candidats que compleixen el requisit d’accés de l’article 1 s’han de preinscriure a l’aplicació informàtica
de preinscripció en el termini establert. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions per idioma a dos centres
diferents.

2.2 Les preinscripcions es numeren correlativament en el moment de fer-se. El número de la preinscripció és
vàlid tant per al sorteig per fer la prova d’ordre d’accés, si escau, com per al sorteig d’assignació de places en
cas que hi hagi un empat de nota.

2.3 En els idiomes i centres on la demanda per fer la prova d’ordre d’accés supera l’oferta de places, es fa un
sorteig per assignar plaça per a la prova.

2.4 Els alumnes oficials del mateix centre del curs escolar immediatament anterior que repeteixen curs o que
tenen una situació de no presentat/da, no qualificat/da o renúncia de matrícula han de preinscriure’s per poder
accedir a la llista d’ordre de matrícula. Aquests alumnes tenen la continuïtat garantida, però no l’horari per al
nou curs.

 

-3 Ordre de matrícula i criteris de prioritat

3.1 Els candidats, un cop preinscrits, s’ordenen en una llista segons la puntuació obtinguda al certificat de
nivell avançat, sempre que l’hagin aprovat en les convocatòries de febrer o juny del curs escolar
immediatament anterior, o segons el resultat numèric de la prova d’ordre d’accés.

3.2 Els criteris de prioritat en l’admissió de nou alumnat són els següents:
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En primer lloc, els candidats ordenats segons la nota obtinguda al certificat de nivell avançat o a la prova
d’ordre d’accés. L’ordre de les notes és en sentit decreixent.

En segon lloc, els alumnes repetidors del mateix centre seguint l’ordre establert a partir del resultat del sorteig.

En tercer lloc, els alumnes oficials del mateix centre amb una situació de no presentat/ada, no qualificat/ada o
que han fet renúncia de matrícula seguint l’ordre establert a partir del resultat del sorteig.

 

-4 Sorteig públic

En les dates establertes al calendari, es fa un sorteig públic per determinar el número a partir del qual es
desempaten les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació o l’ordre de matrícula dels alumnes del curs escolar
immediatament anterior que tenen la situació de no aptes, no presentats, no qualificats o han fet renúncia.

 

(15.148.036)
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