EXEMPCIÓ DE L'AVALUACIÓ DE LA LLENGUA I LA LITERATURA CATALANES EN
ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS
Normativa de referència:
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.

Persones que poden sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i
literatura.
1. En termes generals, poden sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i
literatura en l’ensenyament no universitari de l’àmbit de les Illes Balears, incloses les
proves d’ensenyament no escolaritzat o d’altres que s’estableixin per a l’obtenció de
titulacions acadèmiques no universitàries, les persones que estiguin en alguna
d’aquestes situacions (en tots els casos, si un alumne ha estat qualificat de l’àrea de
llengua catalana i literatura i s’ha fet constar aquesta qualificació a la documentació
d’avaluació de l’alumne, aquest ja no té dret a sol·licitar l’exempció):
a) Els alumnes que resideixen temporalment a les Illes Balears quan el temps de
residència temporal més el temps previst de residència sigui igual o inferior a tres anys.
No s’inclouen en aquest cas els alumnes que hagin residit a Catalunya o a la Comunitat
Valenciana i hagin cursat allà la llengua oficial pròpia de la comunitat com a mínim
durant el curs acadèmic anterior a la seva arribada a les Illes Balears.
b) Els alumnes que presentin discapacitat intel·lectual, sensorial o plurideficiència en
l’aprenentatge, que poden emprar com a llengua instrumental aquella que, tenint en
compte les circumstàncies familiars de cada alumne, contribueixi de la millor manera al
seu desenvolupament.
1

c) Les persones adultes que cursin estudis a centres penitenciaris o equivalents, amb un
informe favorable a l’exempció del director del centre d’educació d’adults que imparteix
la formació acadèmica.
2. En el cas d’haver de repetir un curs del qual anterior s’havia estat exempt de
l’avaluació de la llengua catalana i literatura, l’exempció s’haurà de tornar a sol·licitar de
bell nou.
En el cas de batxillerat a distància i al segon curs de batxillerat ordinari i nocturn,
l’alumne ha de tenir l’exempció de llengua catalana i literatura II el curs escolar que obté
el títol de batxiller. En cas contrari l’alumne ha de cursar i superar la matèria de llengua
catalana i literatura II.
3. Els alumnes que hagin obtingut l’exempció de l’avaluació de la matèria llengua
catalana i literatura II el curs escolar que obtenen el títol de batxiller, poden quedar
dispensats de fer la prova de llengua catalana i literatura II en l’avaluació final de
batxillerat i en el procediment d’accés a la Universitat que estableixi la normativa vigent.
A aquest efecte, poden sol·licitar l’exempció d’acord amb l’article 10 de l’Ordre
esmentada.
4. Els alumnes que es presentin a proves d’ensenyament no escolaritzat poden sol·licitar
l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura, per raó de residència
temporal a les Illes Balears, en les mateixes condicions establertes en els apartats
anteriors d’aquest article.
Documents justificatius per a la sol·licitud d’exempció
1. La residència temporal s’ha de justificar mitjançant un certificat expedit per
l’organisme o l’empresa on treballin l’alumne o el pare, mare o tutor, més una
declaració responsable de l’alumne si és major d’edat o del pare, mare o tutor. En el cas
de persones que treballin per compte propi o estiguin en situació de desocupació, la
residència temporal s’ha de justificar mitjançant una declaració responsable de
l’alumne, si és major d’edat o del seu pare, mare o tutor. També cal adjuntar un
certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
2. En el cas de l’alumnat que presenti discapacitat intel·lectual, sensorial o
plurideficiència en l’aprenentatge, la discapacitat al·legada s’ha de justificar mitjançant
el dictamen d’escolarització corresponent i mitjançant el certificat corresponent expedit
per l’organisme competent.
3. En el cas de les persones adultes que cursin estudis en centres penitenciaris o
equivalents, la sol·licitud ha d’anar acompanyada de l’informe favorable del director
del centre d’educació d’adults on està matriculada la persona sol·licitant.
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Procediment per a sol·licitar l’exempció
1. Per sol·licitar l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura, s’ha
d’emplenar una sol·licitud adreçada a la directora general de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa, signada pel pare, mare o tutor de l’alumne, o pel
mateix alumnes, si és major d’edat. La sol·licitud s’ha de tramitar a través de la
secretaria dels centres on els alumnes cursin estudis, mitjançant el sistema informàtic
habilitat per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a través del GESTIB.
2. La sol·licitud d’exempció ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor, o de l’alumne que signi la
sol·licitud, en el cas que sigui major d’edat.
b) Original i còpia de l’expedient acadèmic de l’alumne.
c) Certificat històric d’empadronament emès per l’administració competent.
d) Justificació de la residència temporal d’acord amb l’article 9.1 de l’Ordre, si s’escau.
e) En el cas de l’alumnat amb les situacions previstes a l’article 8 b) de l’Ordre, el
certificat expedit per l’organisme competent i el dictamen d’escolarització corresponent.
f) En el cas de les persones adultes la sol·licitud ha d’anar acompanyada de la
documentació a la que es refereix l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Ordre.
3. Per a la renovació de l’exempció, la sol·licitud ha d’anar acompanyada de la
fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor, o de l’alumne que signi la
sol·licitud, en el cas que sigui major d’edat.
Terminis de presentació de les sol·licituds d’exempció
1. El termini de presentació de sol·licituds d’exempció als centres és de l’1 de setembre al
10 d’octubre de cada curs escolar, ambdós inclosos.
2. En el cas d’alumnes que es matriculin a les proves d’ensenyament no escolaritzat, el
termini acaba el darrer dia de matrícula.
3. El termini de què disposen els centres per tramitar la sol·licitud telemàtica i enviar la
documentació a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa és de dia 1 de setembre a dia 15 d’octubre. La documentació ha d’anar
acompanyada d’una llista dels sol·licitants i d’un ofici de tramesa. Una còpia de tota la
documentació tramesa ha de quedar a la seu del centre.
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4. Els alumnes que fixin la residència temporal a les Illes Balears al llarg del curs poden
demanar l’exempció en el termini d’un mes comptador a partir del dia de la matrícula al
centre escolar. En aquest cas els centres disposen de cinc dies després del final del
període assenyalat per trametre la documentació.
Resolució del procediment
1. Les sol·licituds d’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura han de
ser resoltes per mitjà d’una Resolució de la directora general de Primera Infància,
Innovació i Comunitat Educativa que l’ha de dictar abans de dia 30 de novembre del
mateix any. En els casos dels alumnes arribats fora dels terminis establerts o d’aquells
que no disposen de la documentació requerida, el termini màxim per dictar la resolució
corresponent és de tres mesos des de l’inici del procediment.
2. Les exempcions atorgades als alumnes als quals fa referència l’article 8 a) de l’Ordre
seran vàlides únicament per a un curs acadèmic i podran ser renovades, mitjançant la
sol·licitud prèvia de la persona interessada, fins a un màxim de dos cursos acadèmics.
3. En el cas dels alumnes als quals fa referència l’article 8 b) de l’Ordre i mentre
subsisteixi la discapacitat acreditada, l’exempció s’ha de renovar a l’inici de cada cicle i
etapa educativa.
Constància de l’exempció atorgada
1. Les exempcions que s’atorguin s’han de fer constar en tota la documentació
d’avaluació de l’alumne i en el GESTIB.
2. Cap centre no pot fer constar que l’alumne està exempt de l’avaluació de la llengua i
la literatura catalanes si l’exempció no ha estat concedida reglamentàriament segons el
que disposa aquesta Ordre.
3. Quan s’hagi concedit l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura, la
qualificació que ha de constar en l’àrea esmentada és la d’exempt.
4. Si un alumne ha estat qualificat de l’àrea de llengua catalana i literatura i s’ha fet
constar aquesta qualificació a la documentació d’avaluació de l’alumne, aquest ja no té
dret a sol·licitar l’exempció.
5. L’exempció de l’avaluació de la llengua catalana i literatura no eximeix de
l’assistència obligatòria a les classes en el període d’escolarització obligatòria. En
qualsevol cas s’ha de fomentar l’assistència a les classes de l’alumnat al qual s’hagi
atorgat l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.
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Termini màxim per a la resolució
Si no s’ha emès una resolució de la sol·licitud abans de dia 1 de desembre s’entendrà que la
petició està desestimada. En els supòsits de sol·licitud extraordinària, el termini de resolució
serà de seixanta dies.
La resolució dels expedients d'exempció pot demorar-se si quan es presenta la sol·licitud no
s'hi adjunta tota la documentació requerida i cal sol·licitar-la a l'interessat.
Observacions
Els alumnes que sol·liciten l'exempció per primera vegada han de presentar l’expedient
acadèmic corresponent als tres darrers anys: són vàlides les fotocòpies acarades de l'historial
acadèmic, el llibre d'escolaritat, els butlletins de notes originals i les certificacions acadèmiques.
Per als alumnes nouvinguts és vàlida la seva documentació escolar sempre que hi figurin els
estudis cursats i les dates.
El Servei de Formació Homologada i Capacitació podrà sol·licitar la documentació que
consideri oportuna per tal de resoldre l'expedient. Totes les fotocòpies han d'haver estat
acarades amb els originals per l'administració pública (secretaria dels centres educatius,
registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca).
Els alumnes que renoven l'exempció, per segon o tercer curs, no cal que lliurin l'expedient
acadèmic corresponent als tres darreres anys; serà necessària només una certificació
acadèmica o una fotocòpia acreditada oficialment de l'historial acadèmic, en la qual figuri
que l'alumne ha estat exempt de la llengua catalana.
L'exempció de català es pot sol·licitar fins a un màxim de tres cursos. Cada resolució
d'exempció tindrà una validesa d'un curs acadèmic i s'haurà de renovar per a cada curs
escolar. El fet de no renovar una sol·licitud d'exempció implica la renúncia.
Les exempcions atorgades hauran de fer-se constar a tota la documentació d'avaluació de
l'alumne i, tot i que l'alumne hagi assistit a les classes de llengua catalana i literatura, no hi
figurarà cap qualificació de l'esmentada matèria. Cap centre no podrà fer constar que
l'alumne està exempt de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes, si aquesta exempció
no ha estat concedida reglamentàriament. Si un alumne ha estat qualificat de la matèria de
llengua catalana i literatura, ja no tindrà dret a sol·licitar-ne l'exempció.
Una vegada exhaurit el període d'exempció, un alumne que ha estat exempt i continua
escolaritzat a les Illes Balears ha de ser avaluat en les mateixes condicions que la resta dels seus
companys, d'acord amb allò disposat a la legislació.
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La diferència entre l'alumne exempt i els altres és, simplement, que a la documentació
acadèmica, a la matèria de llengua catalana i literatura, hi figurarà la llegenda "exempt" en
lloc d'una qualificació. Les obligacions de l'alumne envers la matèria de llengua catalana són
exactament les mateixes que les dels alumnes que no n'estan exempts.
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