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Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i del  
director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics 
Superiors de dia 30 d’abril de 2020, per la qual es modifica la resolució de 6 
de febrer de 2020 , per la qual s’obre la convocatòria de matrícula per a les 
proves d’anglès del nivell bàsic A1 de les escoles oficials d’idiomes de les 

Illes Balears per a l’alumnat del CEPA Sa Pobla, CEPA s’Arenal, CEPA Sud i de 
l’Aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, i del nivell bàsic A2 per a l’alumnat 

del CEPA Artà, CEPA Sa Pobla, i CEPA S’Arenal, dins del pla de col·laboració 
entre aquests centres i les escoles oficials d’idiomes de Manacor, Inca, 
Palma, i Eivissa el curs 2019-20 
 

Antecedents 
 

El Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB, núm. 66, de 16 de maig), estableix 

l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat 

dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials 

d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2009, regula el 

procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim 

especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb 

fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57 ext., 

de 20 d’abril), en la secció II, regula l’accés a la modalitat d’ensenyament lliure 

de les escoles oficials d’idiomes. El punt 1 de l’article 51 d’aquesta Ordre 

estableix que el procés per matricular-se a les proves i per dur-les a terme s’ha 

de fer d’acord amb una resolució específica de la direcció general de la qual 

depenen aquest tipus d’ensenyaments. 

 

A la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la 

directora de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de juny de 

2019, estableix la  convocatòria per al CEPA Artà, CEPA Sa Pobla, CEPA S’Arenal, 

CEPA Sud, i a l’Aula de Sant Jordi del CEPA Sant Antoni interessats a participar 

dins del pla de col·laboració Escoles Oficials d’Idiomes -Centres d’Educació de 

Persones Adultes del curs 2019-20. 
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La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 15 de 

gener de 2020, (BOIB núm. 11, de 25 de gener), convoca les proves lliures de 

certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de 

les Illes Balears per a l’any 2020. 

 

El 6 de febrer de 2020, el director general de Planificació, Ordenació i Centres i 

el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors 

van dictar la resolució per la qual s’obre la convocatòria de matrícula per a les 

proves d’anglès del nivell bàsic A1 de les escoles oficials d’idiomes de les Illes 

Balears per a l’alumnat del CEPA Sa Pobla, CEPA s’Arenal, CEPA Sud i de l’Aula 

Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, i del nivell bàsic A2 per a l’alumnat del CEPA 

Artà, CEPA Sa Pobla, i CEPA S’Arenal, dins del pla de col·laboració entre 

aquests centres i les escoles oficials d’idiomes de Manacor, Inca, Palma, i Eivissa 

el curs 2019-20 

 

La situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19 arreu del món ha 

obligat els governs a adoptar diverses mesures per lluitar contra els contagis i 

mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint.  

 

El Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 estableix la interrupció de les 

activitats lectives presencials en els centres educatius com a mesura de 

contenció sanitària. 

 

A les Illes Balears, el Consell de Govern, en sessió de dia 13 de març, va adoptar 

l'Acord pel qual s'aprovà el Pla de mesures excepcionals per limitar la 

propagació i el contagi del COVID-19. En relació amb les mesures relatives a la 

comunitat educativa (apartat II de l'annex 1), es va suspendre l'activitat 

educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells 

d'ensenyament inclosos en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'educació. 

 

Posteriorment, arran de la gravetat de la situació i d'acord amb l'article 116.1 de 

la Constitució, s’aprovà el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 

declarà l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 

pel COVID-19. A aquest Reial decret s’establiren les mesures de contenció a 

l’àmbit educatiu i de formació, la suspensió de l'activitat lectiva presencial, així 

com el manteniment de les activitats educatives a través de les modalitats a 

distància i en línia, sempre que sigui possible.  

 

L’estat d’alarma fou prorrogat pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, 

posteriorment pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, i pel Reial Decret 
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492/2020, de 24 d'abril ,fins les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020, i se 

sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, de 

14 de març, i les seves modificacions. 

 

Aquesta suspensió afecta el calendari per a la realització de les proves finals i de 

les proves de certificació de nivell dels idiomes impartits a les escoles oficials 

d’idiomes de les Illes Balears, previst en la Resolució del director general de 

Planificació, Ordenació i Centres, de 15 de gener de 2020, (BOIB núm. 11, de 25 

de gener), per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de 

determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a 

l’any 2020, i al calendari de matrícula a les proves d’anglès del nivell bàsic A1 de 

les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat del CEPA Sa 

Pobla, CEPA s’Arenal, CEPA Sud i de l’Aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, i del 

nivell bàsic A2 per a l’alumnat del CEPA Artà, CEPA Sa Pobla, i CEPA S’Arenal, dins 

del pla de col·laboració entre aquests centres i les escoles oficials d’idiomes de 

Manacor, Inca, Palma, i Eivissa el curs 2019-20 

 

Per aquest motiu, atesa la situació d’excepcionalitat derivada de l’epidèmia 

COVID-19, el dia 21 d’abril de 2020 es va publicar al BOIB, en data de 21 d’abril, 

la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020, 

per la qual s’aproven amb caràcter extraordinari les instruccions 

complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar 

l’aprenentatge dels alumnes dels cursos conduents a certificació dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial de les escoles oficials d’idiomes de la 

modalitat presencial, lliure i a distància, i del programa EOIES i EOI-CEPA per al 

curs 2019-2020 

 

Al punt 4.2 de l’esmentada resolució s’estableix el calendari de realització de les 

proves escrites de certificació en les modalitats presencial, lliure, d’anglès a 

distància i programes EOIES i EOI-CEPA, i als punts 4.3 i 4.4 el calendari de les 

proves orals de la modalitat presencial i dels alumnes del programa EOIES dels 

nivells bàsic A2, intermedi B1 i intermedi B2 d’anglès, alemany i francès , i del 

programa EOI-CEPA matriculats a les proves de nivell bàsic A2 d’anglès. Al punt 

5 es determina el calendari de realització de les proves finals dels cursos bàsic 

A1 d’anglès per als alumnes del programa EOIES i EOI-CEPA, de bàsic A1 

d’alemany i francès i d’intermedi B2.1 d’anglès, alemany i francès per als 

alumnes del programa EOIES. 

Així mateix, a l’annex 3 s’estableixen les dates i l’horari de les dues convocatòries 

de les proves escrites de certificació.  
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Per tot això i a l’empara de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim 

jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la 

següent  

 

 
RESOLUCIÓ 

 

1. Modificar parcialment la Resolució del director general de Planificació, 

Ordenació i Centres i del  director general de Formació Professional i 

Ensenyaments Artístics Superiors de dia 6 de febrer de 2020, per la qual s’obre 

la convocatòria de matrícula per a les proves d’anglès del nivell bàsic A1 de les 

escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat del CEPA Sa Pobla, 

CEPA s’Arenal, CEPA Sud i de l’Aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, i del nivell 

bàsic A2 per a l’alumnat del CEPA Artà, CEPA Sa Pobla, i CEPA S’Arenal, dins del 

pla de col·laboració entre aquests centres i les escoles oficials d’idiomes de 

Manacor, Inca, Palma, i Eivissa el curs 2019-20 

 
2. Aprovar les noves dates de matrícula a les proves, que es realitzarà de 

manera telemàtica  els dies 11 i 12 de maig, i el nou calendari de realització de 

les proves orals i escrites per als alumnes del programa EOI-CEPA, d’acord amb 

la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 d’abril de 2020 

(BOIB núm. 59, de 21 d’abril) 

 

Una vegada conclòs el procés de matrícula, s’haurà de marcar als llistats del 

GESTIB quins alumnes dels inscrits inicialment al programa s’han matriculat a 

les proves. El termini per a la realització d’aquesta tasca és el 25 i 26 de maig. 

 

3. Per matricular-se a les proves s’ha d’efectuar prèviament el pagament de les 

taxes que corresponguin. Aquest pagament es podrà fer de manera telemàtica 

mitjançant la pàgina web de l’ATIB:  

 

Taxa ordinària: 

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10398 

 

Taxa família nombrosa general: 

http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6134 

 

o fent l’ ingrés, fent servir el model 046, a una de les següents entitats bancàries 

col·laboradores:  

David
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Banca March; CaixaBank; BMN-SaNostra; BBVA; Banco Popular (Banc de Crèdit 

Balear); Cajamar; Colonya Caixa de Pollença.  

Les taxes per cada prova són:  

 

Inscripció ordinària. Drets d’examen de la prova de certificació oficial del 

coneixement de les llengües per als alumnes del Programa EOI-CEPA: 23,07€  

 

Inscripció bonificada del 50% (famílies nombroses i monoparental de categoria 

general): 11,54€ 

 

Exempcions i bonificacions : 

 

Les exempcions i bonificacions a aplicar son les disposades a l’apartat 9 de la 

disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts 

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019  (BOIB 

núm. 163 de 29 de desembre), així com a la Resolució de la consellera d’Hisenda 

i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 per la qual s’estableix l’actualització 

de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB núm. 3, de 7 de 

gener).   

 

Les persones que acreditin ser membres d’una família nombrosa i 

monoparental tenen dret a la l’exempció o a la bonificació de la taxa que, 

d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions 

vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment 

de la sol·licitud. 

En el cas de ser membre d’una família nombrosa s’haurà de presentar el 

document acreditatiu de la seva condició de família nombrosa en vigor (original 

i fotocòpia).  

En el cas de ser membre de família monoparental s’haurà d’acreditar aquesta 

condició. 

 

Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a 

les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el 

moment de la sol·licitud. 

 

Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i 

els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de les taxes, sempre que acreditin 

documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta 
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condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En 

el cas del cònjuge i els fills o filles, també s’ha de presentar el llibre de família. 

 

Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% estan exemptes del 

pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en 

el moment de la sol·licitud. 

 

Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, 

tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment 

la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar 

mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas 

dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.  

 

També estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat 

econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves 

en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, 

sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es 

troben en alguna d’aquestes situacions. 

 

4. Per formalitzar la matrícula s’ha d’enviar a la adreça electrònica de l’EOI a la 

qual s’estigui adscrit, en un únic correu, la documentació següent:  

 

a) fotocòpia del DNI o NIE. Si el NIE és provisional, s’ha d’adjuntar una còpia del 

passaport en vigor. En cap cas no es permet un altre document per acreditar 

la identitat 

b)  Full d’inscripció a les proves emplenat i amb una fotografia. Aquest formulari 

es pot descarregar des de la pàgina web de l’EOI corresponent 

c)  justificant de pagament de la taxa de matrícula.  

 

Les adreces electròniques a les quals s’ha d’enviar la documentació són les 

següents:  

- alumnes del CEPA Artà i del CEPA Sud: eoimanacor@educaib.eu  (EOI 

Manacor) 

- alumnes del CEPA Sa Pobla: eoiinca@educaib.eu (EOI Inca) 

- alumnes del CEPA S’Arenal: eoipalma@educaib.eu (EOI Palma) 

- alumnes de l’Aula de Sant Jordi del CEPA Sant Antoni: eoieivissa@educaib.eu 

(EOI Eivissa) 

 

David



David




