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Consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració d’un projecte d’ordre
pel qual es regula el reconeixement de l’acreditació de la competència
lingüística en llengües estrangeres del professorat dels centres educatius de
les Illes Balears d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les
Llengües (MECR)
Des de la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant la direcció general de
Formació Professional i Formació del Professorat, es vol iniciar el procediment per
a elaborar una ordre per la qual es regula el reconeixement de l’acreditació de la
competència lingüística en llengües estrangeres del professorat dels centres
educatius de les Illes Balears d’acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de
Referència per a les Llengües (MECR).
El Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència
comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons
públics de les Illes Balears (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016) preveu, al seu
article 6, que els centres que vulguin impartir matèries no lingüístiques en
llengües estrangeres han de comptar amb professors que acreditin el nivell
requerit de la llengua estrangera corresponent, segons els nivells que estableix el
Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR). També indica, en el
mateix article, que una ordre del conseller d’Educació i Universitat determinarà
els certificats acreditatius de coneixements de llengües estrangeres que es
considerin equivalents als diferents nivells del MECR.
Per tal de donar compliment a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es posa a
disposició de l’opinió pública, dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectades per la futura norma, la informació en
relació amb els aspectes següents:
1. Els problemes que es pretenen solucionar amb l’iniciativa
El coneixement de llengües estrangeres afavoreix les relacions culturals i socials
entre els pobles i augmenta les capacitats professionals de les persones en una
societat cada vegada més global i competitiva. Hi ha diverses vies per a
l’adquisició i el desplegament de les competències en llengües estrangeres, unes
a través de l’ensenyament reglat i altres a través de vies d’aprenentatge no
formal, com ara la participació en cursos i/o les oportunitats d’aprenentatge
derivades de la creixent mobilitat de les persones.
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El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) va establir els
descriptors globals per a poder dur a terme tant l’ensenyament i l’aprenentatge
com l’avaluació dels nivells de competència en llengües, però no estableix, per
ser contrari a la intenció del Marc, un únic organisme o sistema d’avaluació
europeu que acrediti els esmentats nivells de competència lingüística; per la qual
cosa es fa necessari que els diferents organismes oficials determinin quins
certificats i diplomes consideren equivalents entre si com a acreditatius de la
competència lingüística en llengües estrangeres d’acord amb els diferents nivells
del Marc Europeu Comú de Referència.
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
La disposició transitòria tercera del Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al
desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als
centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB núm. 93,
de 23 de juliol de 2016) preveu que, transitòriament, mentre no s’aprovi l’ordre
que estableix l’article 6.1. serà d’aplicació la Resolució de la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els certificats
de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que
es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o
àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents
no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com als
centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols
oficials d’educació secundària i formació professional (BOIB núm. 91, de 5 de juliol
de 2014).
Des de l’aprovació de la resolució esmentada al 2014, els certificats i diplomes
acreditatius de coneixements de llengües estrangeres expedits per les diverses
institucions oficials, organismes de reconegut prestigi i universitats han canviat i
s’han actualitzat, així com n’han sorgit de nous. Per aquest motiu, així com per
donar compliment al que determina l’article 6.1. del decret a dalt esmentat, es fa
necessari i es considera oportú elaborar un projecte d’ordre que reguli el
reconeixement de l’acreditació de la competència lingüística en llengües
estrangeres del professorat dels centres educatius de les Illes Balears d'acord
amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).
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3. Els objectius de la norma
Per tal de facilitar i simplificar la possibilitat d’acreditar la competència en
llengües estrangeres del professorat dels centres educatius de les Illes Balears
aquest projecte d’ordre té com a objectiu regular el reconeixement de
l’acreditació de la competència lingüística en llengües estrangeres del professorat
d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) a
través dels títols, certificats i diplomes expedits per les diverses institucions
oficials, organismes de reconegut prestigi i universitats.
4. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
No s’ha previst cap alternativa que no sigui la regulació mitjançant una ordre en
compliment de la normativa que s’ha indicat més a dalt.

