Normativa del nou curriculum


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, inclou els
ensenyaments d'idiomes dins els ensenyaments del sistema educatiu i
els dóna la consideració d'ensenyaments de règim especial.
La mateixa Llei , en l'article 59, organitza els ensenyaments d'idiomes en
tres nivells: bàsic, intermedi i avançat.
Per altra banda, el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual
s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'educació, indica en l'article 24.3 que en l'any acadèmic 2007-2008 s'ha
d'implantar el nivell intermedi dels ensenyaments d'idiomes i el nivell
avançat en l'any acadèmic 2008-2009.
El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els
aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim
especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a
l'article 3 estableix que els aspectes bàsics del currículum dels nivells
intermedi i avançat han de tenir com a referència les competències
pròpies del nivell B1 i B2 del Consell d'Europa, respectivament, segons
es defineix aquest nivell al Marc europeu comú de referència.
Accés
• Per accedir als ensenyaments d'idiomes, és imprescindible tenir
setze anys complerts o complir-los en l'any del començament d'aquests
estudis. També hi poden accedir els majors de catorze anys per seguir
l'ensenyament d'un idioma diferent del cursat a l'educació secundària
obligatòria.
• Poden accedir al primer curs del nivell intermedi aquelles persones
que estiguin en possessió del certificat de nivell bàsic de l'idioma per al
qual sol·liciten l'accés. També el títol de batxillerat habilita per accedir al
primer curs de nivell intermedi de l'idioma de la primera llengua
estrangera cursada al batxillerat.
• Poden accedir al primer curs del nivell avançat aquelles persones que
estiguin en possessió del Certificat de nivell intermedi de l'idioma per al
qual sol·liciten l'accés.
• Sense perjudici de l'establert a l’apartat anterior, poden accedir a
qualsevol curs del nivell intermedi i/o avançat aquelles persones que
acreditin el domini de les competències suficients de d’idioma mitjançant
una valoració inicial. Aquesta valoració inicial s’ha d’efectuar en el centre
on es vulguin començar els estudis. Aquesta valoració no té validesa
acadèmica i només serveix per a un curs acadèmic.

Informació acadèmica
• Els ensenyaments de nivell intermedi i del nivell avançat per a tots els
idiomes regulats en aquest Decret s’han d’organitzar en dos cursos:
Nivell intermedi 1 i Nivell intermedi 2; Avançat 1 i Avançat 2. En cada un
dels cursos dels diversos idiomes s’han d’integrar les quatre destreses
següents: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió oral i
expressió escrita.
• Amb caràcter general, la durada en hores lectives de cada un dels
cursos ha de ser d’un mínim de 120 hores i ha de ser la mateixa per a
tots els idiomes.
• Al conjunt d’hores presencials determinades en l’apartat anterior,
l’alumnat ha d’afegir hores d’aprenentatge autònom, per la qual cosa les
escoles, amb la finalitat de facilitar aquest aprenentatge, han de disposar
dels recursos tecnològics i els espais adients.
Permanència
L'alumnat té dret a cursar ensenyaments en règim presencial en cada un
dels nivells bàsic, intermedi i avançat un nombre màxim d’anys
equivalent al doble dels ordenats per a cada idioma.
Això implica un màxim de 4 anys per fer els 2 cursos de cada nivell
(Bàsic, Intermedi i/o Avançat), en totes les combinacions possibles.
Certificats
Per obtenir el certificat del nivell Bàsic, Intermedi i/o Avançat, s’ha de
superar una prova que ha de ser comuna per a totes les escoles i per a
totes les modalitats d’ensenyament dependents de la Conselleria
d'Educació i Cultura. Aquesta prova s’ha de fer anualment i es poden fer
dues convocatòries en les dates que la Conselleria d'Educació i Cultura
determini.
La Conselleria d'Educació i Cultura ha de regular l’organització i els
continguts de la prova a la qual es refereix l’apartat anterior. Aquesta
prova s’ha d’elaborar i d’avaluar d’acord amb les especificacions que
respecte a això figuren als annexos del present Decret.
Els certificats de nivell Bàsic, Intermedi i de nivell Avançat, que han de
ser expedits per la Conselleria d'Educació i Cultura a proposta de les
escoles oficials d’idiomes, tenen efectes en tot el territori nacional.
Els certificats han d’incloure, com a mínim, les dades següents:
conselleria que ho expedeix, dades de l’alumne (nom i llinatges, DNI o
NIE o en el seu defecte número de passaport, data i lloc de naixement),
idioma, nivell (intermedi o avançat), nivell del Marc europeu comú de
referència, data d’expedició, signatura i segell.

L’alumnat de règim presencial o de distància que es trobi cursant un
determinat nivell es pot presentar a les proves lliures de certificat del
mateix idioma i un altre nivell com a alumne lliure.
Als alumnes que es presentin a la prova del certificat de nivell i no la
superin, se'ls pot expedir una certificació acadèmica de les destreses
superades que hagin estat avaluades per l'esmentada prova. Aquesta
certificació no té validesa acadèmica.

