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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

12830

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 5 de
desembre de 2018 de modificació de la Resolució de la directora general de Formació Professional i
Formació del Professorat de dia 19 de novembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es
dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys
puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

Fets
La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de novembre de 2018 per la qual s’aprova
la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir
directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears (BOIB núm. 146, de 22 de novembre) regula a l’article 4
la formalització de la sol·licitud d’inscripció i, en concret, a l’article 3 indica la possibilitat de l’exempció del camp de coneixement de
llengua catalana i literatura de l’àmbit de comunicació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/156/1023603

Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig) estableix a l’article 68.2 que correspon a les
administracions educatives, dins l’àmbit de les seves competències, organitzar periòdicament proves perquè les persones majors de
devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagin assolit les
competències bàsiques i els objectius de l’etapa.
2. L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 30 de març de 2009 per la qual es regulen les proves lliures perquè les persones
majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears (BOIB
núm. 58, de 21 d’abril), estableix l’estructura de les proves. També autoritza la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent a dictar la normativa i realitzar els actes administratius necessaris per a la seva aplicació i desenvolupament,
ateses les seves competències en matèria d’educació de persones adultes.
3. El 3 de juny de 2017 es va publicar el Reial decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels
títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de
desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la
millora de la qualitat educativa.
4. El punt 5 de la disposició addicional quarta, Educació de persones adultes, del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual
s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat, en la redacció donada per la disposició final
primera del Reial decret 562/2017, de 2 de juny, indica que correspon a les administracions educatives, en l’àmbit de les seves
competències, organitzar periòdicament proves perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de
graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa. Aquestes
proves s’organitzen prenent com a base els tres àmbits de coneixement: cientificotecnològic, social i de comunicació.
5. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de
i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se n’estableixen les equivalències, es defineix
el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i
literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per
a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), indica les condicions per sol·licitar l’exempció del camp
de coneixement de llengua catalana i literatura de l’àmbit de comunicació per a les proves lliures perquè les persones majors de
devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
6. Actualment, i segons el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 120, de 8 d’agost), la direcció general competent en educació de persones adultes és la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat.
Per tot això, dict la següent
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RESOLUCIÓ
Modificar la redacció del punt 3 de l’article 4 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de
dia 19 de novembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les
persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears, per poder
adequar-la a la normativa esmentada en el punt 5 dels fonaments de dret d’aquesta Resolució en els termes següents:
Allà on diu:
Les persones que es trobin en algun dels supòsits prevists per l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de
2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i el batxillerat amb els
certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i
la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost), per
demanar l’exempció del camp de coneixement de llengua catalana i literatura de l’àmbit de comunicació han de sol·licitar-ho a la Direcció
General de Formació Professional i Formació del Professorat i fer-ho constar a la seva sol·licitud d’inscripció. En el moment de fer la prova
del camp de coneixement de llengua catalana i literatura han de presentar la Resolució d’atorgament de l’exempció per tal que aquesta sigui
efectiva; en el cas contrari s’han d’examinar.
Ha de dir:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/156/1023603

Les persones que es trobin en algun dels supòsits prevists per l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual
es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari,
se n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l’exempció de
l’avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió
Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), per demanar l’exempció del camp
de coneixement de llengua catalana i literatura de l’àmbit de comunicació han de sol·licitar-ho a la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat i fer-ho constar a la seva sol·licitud d’inscripció. En el moment de fer la prova del camp de
coneixement de llengua catalana i literatura han de presentar la Resolució d’atorgament de l’exempció per tal que aquesta sigui efectiva; en el
cas contrari s’han d’examinar.
Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i
Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 5 de desembre de 2018
La directora general
Maria F. Alorda Vilarrubias

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

