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Presentació. Curs 2011-12
La legislació vigent en matèria lingüística1 obliga tots els professors d’educació infantil (3-6),
primària i secundària a tenir una titulació en matèria lingüística, que no només es el nivell C: és el
denominat “Reciclatge”, que expedeix dos títols:


El CCIP: Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a infantil i
primària, i



El CCS: certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació
secundària.

A banda de l’exigència comuna de tenir l’equivalent al nivell C –“Llengua II”–, cadascun d’aquests
títols implica unes assignatures diferents:


El CCIP té tres mòduls de Coneixement del medi social i cultural (Geografia, Història i
Literatura) i Metodologia general de l’ensenyament de la llengua catalana.



EL CCS, a més de Llengua II, inclou un d’aquests seminaris –segons l’especialitat-: per a
humanitats, tecnicocientífic, juridicoadministratiu i de tractament de llengües en el
currículum.

El Govern Balear, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, facilita als seus
treballadors la formació i/o la possibilitat de demostrar la solvència en les matèries que inclouen
aquests dos certificats. I això ho fa de dues maneres: mitjançant cursos de formació i també de
proves lliures.
Des de fa més de vint anys, el Govern ha delegat aquesta competència en la Universitat de les Illes
Balears: curs rere curs, els màxims representants de la Conselleria i de la UIB es comprometen a
complir l’acord perquè tots els docents i aspirants poguessin accedir a les titulacions requerides. I
sempre s’ha coordinat des de l’ICE.
L’oferta que ara presentam comprèn cursos i proves lliures de totes les assignatures que són
exclusives del Reciclatge i que no ofereix cap altra institució, amb un pressupost de 45.000 euros.

Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports de dia 25 de març de 1996, per la qual
s’estableix el Pla de Reciclatge (BOCAIB núm, 43, de 6 d’abril.)
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Etapa
Infantil i primària

Secundària

Assignatura
Mòduls de
Geografia
Coneixement
Història
del medi social
Literatura
i cultural
Metodologia
Seminari d’humanitats
Seminari tecnicocientífic
Seminari juridicoadministratiu
Seminari de tractament de
llengües

Nombre de grups per illes
Mallorca
Menorca
Eivissa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 grups en xarxa (sense classes presencials)
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Dades importants


Matrícula. La matrícula dels cursos serà del 16 al 27 d’abril de 2012.



Proves de nivell. Les persones que no tinguin acreditat el nivell de llengua catalana
requerit per a la inscripció a les diferents assignatures, així com indica la normativa,
hauran de superar unes proves de nivell. A Mallorca aquestes proves es realitzaran en dues
sessions, que s’anunciaran a la pàgina web el dia 16 d’abril. Per inscriure-s’hi, cal demanar
hora al telèfon 971 17 30 14, a partir del 16 d’abril, de 8 a 22 hores.



Prioritat de matrícula. Com que l’oferta és limitada, l’ordre d’inscripció marcarà la
prioritat en la matrícula. A Mallorca els alumnes han de demanar hora al telèfon 971 17
30 14.



Proves lliures. Consultoria. La matrícula per a les proves lliures serà del 14 de maig al 15
de juny de 2012. L’oferta d’exàmens lliures està destinada a les persones que són
competents en la matèria de què volen examinar-se, però no tenen cap certificat que ho
acrediti. La matrícula lliure no preveu formació, únicament és avaluadora. Amb tot, els
examinands poden accedir a un servei de consultoria electrònica, mitjançant el qual els
resoldran dubtes relacionats amb l’examen i els orientaran sobre la bibliografia
recomanada. Aquest servei, repetim, no substitueix les classes ni suposa una formació
individual a distància.



Telèfon d’informació: 971 17 23 25. Estarà operatiu a partir del 16 d’abril de 2012.

Palma, 4 d’abril de 2012
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