FULL D’INFORMACIÓ

INSTITUT D’ESTUDIS BALEÀRICS
INSCRIPCIÓ A LES PROVES PER OBTENIR ELS CERTIFICATS OFICIALS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA
CONVOCATÒRIA GENER 2013

I. CERTIFICATS
CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS GENERALS



Certificats de nivell A2, B1, B2, C1 i C2

CERTIFICAT DE CONEIXEMENTS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU



Certificat LA

II. CALENDARI
— Termini d’inscripció: del 26 de novembre al 10 de desembre de 2012
— Data de les proves escrites: —26 de gener: certificats B1, C1 i LA —2 de febrer: certificats A2, B2 i C2
— Publicació de les relacions provisionals d’admesos i exclosos: 21 de desembre de 2012
— Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 22 de desembre al 5 de gener de 2013
— Publicació de les relacions definitives d’admesos i exclosos: 18 de gener de 2013
PROVES ESCRITES

L’hora i el lloc en què es faran les proves escrites es publicaran el mateix dia en què es publiquin les relacions
definitives d’admesos i exclosos (18 de gener) al tauler d’anuncis de l’IEB i a l’adreça d’Internet http://ieb.caib.es.
PROVES ORALS

La data de les proves orals es publicarà el mateix dia en què es publiquin els resultats provisionals de les proves
escrites: 19 de febrer.
L’hora i el lloc en què es faran les proves orals es publicaran el mateix dia en què es publiquin els resultats
definitius de les proves escrites (11 de març) al tauler d’anuncis de l’IEB i a l’adreça d’Internet http://ieb.caib.es.
IMPORTANT: NOMÉS FARAN LA PROVA ORAL LES PERSONES QUE HAGIN SUPERAT LA PROVA ESCRITA.

Consultau el calendari.
III. REQUISITS
 Tenir 16 anys en el moment de fer la prova.
 Haver pagat la taxa d’inscripció tal com s’estableix en l’apartat VII.
 Haver presentat la sol·licitud dins el termini establert.
 No haver obtingut el certificat equivalent en una convocatòria anterior.
IV . CONDICIONS
 Per poder-vos inscriure a la prova de nivell LA, heu d’acreditar que teniu el certificat C1 o equivalent.
 Us podeu inscriure a més d’un certificat. Ara bé, si coincideixen el dia i l’hora de les proves d’aquests
certificats, haureu d’optar per un.
V. MODALITATS
Inscripció parcialment telemàtica
Per iniciar el tràmit telemàticament, entrau a http://ieb.caib.es. Per completar el tràmit d’inscripció, heu
d’efectuar el pagament al banc i presentar tots els documents necessaris en els llocs indicats més endavant.
*Atenció: els fulls que imprimiu en finalitzar el tràmit són la sol·licitud d’inscripció i el full de pagament.
Inscripció presencial
1. Punts d’informació: podeu recollir les sol·licituds d’inscripció a qualsevol dels punts d’informació. Una vegada
efectuat el pagament al banc, heu de presentar, dins el termini, tots els documents necessaris degudament
emplenats.
2. IEB, Espai Illes i als CAL: us podeu inscriure, presentar la documentació i fer el pagament amb targeta
bancària en el mateix moment, sense haver de recollir prèviament els impresos, a les oficines de l’IEB, a l’Espai
Illes, al CAL Avingudes, al CAL UIB, al CAL Inca, al CAL Eivissa i al CAL Ciutadella.
Els documents es poden presentar a l’IEB, a l’Espai Illes, al CAL Avingudes, al CAL UIB, al CAL Inca, al CAL
Eivissa, al CAL Ciutadella, a qualsevol dels punts d’informació i als registres de qualsevol conselleria del Govern.
També els podeu presentar a qualsevol dels registres prevists en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

VI. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
 Sol·licitud d’inscripció emplenada segons el model normalitzat als punts d’informació.
 Full de pagament de l’IEB acreditatiu del pagament de la taxa d’inscripció i validat per l’entitat bancària.
 Document que acrediti (si és el cas) el dret a reducció de la taxa.
VII. PAGAMENT DE LA TAXA
Import de la taxa ordinària: A2, B1 i B2: 15,50 €
C1, C2 i LA: 22 €


Import de la taxa reduïda: A2, B1 i B2: 7,75 €
C1, C2 i LA: 11 €

El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant el full de pagament a les oficines de les entitats bancàries
següents: Sa Nostra: 2051 0005 45 1035505293, La Caixa: 2100 2715 55 0200036911i Banca March:
0061 0003 80 0166750113. També podeu pagar amb targeta bancària en la inscripció presencial feta a
l’IEB, a l’Espai Illes i als CAL.

VIII. REDUCCIONS DEL PAGAMENT: 50 %
Motiu de la reducció
Estar en situació de desocupació

Documentació per acreditar-la
Fotocòpia compulsada de la targeta o de l’informe del SOIB
(o l’organisme equivalent de fora de les Illes Balears) que
acrediti específicament la situació de desocupat. La data
d’expedició de l’informe ha de ser posterior al 25 d’octubre
de 2012.
Percebre una pensió pública
Fotocòpia compulsada del certificat expedit per l’Institut
Nacional de la Seguretat Social.
Estar reclòs en un centre penitenciari
Fotocòpia compulsada del certificat expedit pel centre
penitenciari.
Ser membre de família nombrosa
Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en
vigor.
Tenir una discapacitat del 33 % o superior
Fotocòpia compulsada de la targeta acreditativa del grau de
discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General
de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació
Especial.
Tenir el Carnet Jove Europeu (per exemple el Fotocòpia compulsada del carnet. Si el carnet és alhora una
Carnet Jove<26)
targeta de crèdit, només cal presentar-ne l’original.
IX. SOL·LICITUD D’ADAPTACIÓ DE LA PROVA
Les persones que tenguin reconeguda legalment alguna discapacitat i vulguin sol·licitar una prova adaptada han
de presentar, fins al dia 21 de desembre, un informe expedit per la Direcció General de Família, Benestar Social i
Atenció a Persones en Situació Especial (original i fotocòpia).
Aquest informe es pot obtenir als centres base de persones amb discapacitat i dependència següents:
Palma: c. de Joan Crespí, 11 (entrada per c. de Vinyet)
Manacor: c. del Pou Fondo, 17, bxs.
Inca: av. del Raiguer, 95, bxs.
Maó: av. de Vives Llull, 42
Eivissa: c. del Bisbe Abad i Lasierra, 47
MOLT IMPORTANT



Recordau que heu de consultar la relació provisional d’admesos i exclosos que es publicarà el dia 21 de
desembre de 2012 i a esmenar qualsevol error que hi detecteu dins el termini establert.
El dia de la prova, els examinands us heu d’identificar amb el DNI, el NIE (amb fotografia), el passaport o
amb el nou model de carnet de conduir (amb la fotografia integrada). Qui no aporti un d’aquests
documents no es podrà examinar.

