10

BOIB

Num. 33

d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores
de la subvencions en matèria d’educació i cultura, és obligació dels beneficiaris comunicar
a l’òrgan competent l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de la proposta de concessió.
D’acord amb això,
DECLAR:
Que és la meva voluntat acceptar la proposta de subvenció de ……..……….…… euros,
en els termes de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de data
……...…... de ……………………….. de ……………………,
(BOIB núm. ………., de …………….. de …………….), sign aquesta declaració.
Palma,………… de …………………….. de 20…..
(signatura)

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR ELS ANNEXOS 7, 8 i 9
Les zones ombrejades han d’ésser emplenades per l’Administració.
S’hi ha de consignar l’import del projecte presentat que ha estat acceptat per
l’Administració. Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de concessió
de l’ajuda.
S’hi ha de consignar el percentatge d’ajuda, d’acord amb l’establert en la resolució de
concessió de l’ajuda.
L’import de l’ajuda concedida és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) a l’import
del projecte aprovat (A). Aquest import ha de coincidir amb el reflectit en la resolució de
concessió de l’ajuda.
És el resultat d’aplicar a l’import dels justificants el % d’imputació.
L’import elegible serà determinat pel servei tècnic gestor de l’ajuda, després de l’anàlisi
dels justificants de despesa i de pagament presentat pel beneficiari en el compte justificatiu.
L’import de l’ajuda justificat és el resultat d’aplicar el percentatge d’ajuda (B) al cost
elegible (I). Aquest és l’import màxim d’ajuda a pagar i, per tant, de l’obligació reconeguda.
S’hi ha de consignar l’import total dels pagaments anticipats o parcials realitzats pel centre gestor durant l’execució del projecte subvencionat.
És la diferència entre l’import de l’ajuda justificada (F) i l’import ja pagat (G). Aquest
import es correspon amb la quantitat per la qual es proposa el pagament. En el cas que la
quantitat ja pagada sigui superior a l’import de l’ajuda justificada no es proposarà el pagament de l’ajuda, sinó el reintegrament dels pagaments realitzats a l’excés, així com dels corresponents interessos de demora.

ANNEX 7
COMPTE JUSTIFICATIU
NÚM. EXPEDIENT
EXERCICI PRESSUPOST
PARTIDA PRESSUPOST
BENEFICIARI
NIF
CONCEPTE

__________________
__________________
__________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

IMPORT PROJECTE PRESENTAT
IMPORT PROJECTE APROVAT
% AJUDA
IMPORT AJUDA CONCEDIDA

(A)
(B)
(C)

NÚM. BOIB I DATA CONVOCATÒRIA
DATA CONCESSIÓ
DATA EXECUCIÓ
DATA JUSTIFICACIÓ

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

El beneficiari a dalt identificat declara que:
Aquest compte justificatiu abasta la realització total de l’activitat subvencionada i conté la
totalitat dels justificants imputables al projecte subvencionat.
Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vers i correctes.
Els justificants originals de les despeses i ingressos, cobraments i pagaments que s’hi
detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
Els justificants esmentats estan a la disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
Es compromet a prestar tota la seva col·laboració a les actuacions de comprovació i verificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessaris per tal de comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
Data:
Signat:
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ANNEX 8

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS REALITZADES I DELS CRITERIS
OBJECTIUS D’IMPUTACIÓ
NÚM. EXPEDIENT
EXERCICI PRESSUPOST
BENEFICIARI
NIF
CONCEPTE

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DE LA SEVA EXECUCIÓ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
DESCRIPCIÓ DESPESES MÉS SIGNIFICATIVES:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
DESCRIPCIÓ CRITERIS D’IMPUTACIÓ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
El beneficiari
Data:
Signat:

—o—
Num. 4177
Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives de 24 de febrer de 2012 per la qual
es convoquen les proves de certificació dels nivells de determinats idiomes per a l’alumnat no presencial de les escoles oficials
d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2011/2012
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 que
regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 4, de 4 de
gener de 2007), estableix, a l’article 4, que les administracions educatives han
d’organitzar, com a mínim, una convocatòria anual de proves per a l’obtenció
dels certificats intermedi i avançat d’aquests ensenyaments.
L’Ordre de 8 de gener de 2008 regula els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les Illes Balears, (BOIB
núm. 12, de 24 de gener), i estableix en l’article 18 que la Conselleria
d’Educació i Cultura ha de regular l’organització i els continguts de les proves
de certificació.
L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2009, per
la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres
sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
(BOIB núm. 57 EXT. de 20 d’abril), regula en la Secció II l’accés a la modalitat d’ensenyament lliure de les escoles oficials d’idiomes.
El punt 1 de l’article 51 de l’Ordre esmentada estableix que el procés de
matriculació i de realització de les proves s’ha de fer d’acord amb la resolució
específica que ha de publicar la direcció general de la qual depenen aquests tipus
d’ensenyaments.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 7 de juny de 2010
(BOIB núm. 95, de 24 de juny) autoritza la implantació dels nivells C1 i C2 del
Consell d’Europa, segons es defineixen aquests nivells al Marc europeu comú
de referència per a les llengües, a totes les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears.
Per tot això, i a l’emparà de l’article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Convocar les proves de certificació del nivell bàsic, del nivell intermedi, del nivell avançat, del nivell C1 i del nivell C2 dels diferents idiomes autoritzats a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, adreçades a l’alumnat no presencial (en endavant, proves lliures), per al curs 2011-2012, que s’han

BOIB
de fer d’acord amb les instruccions que figuren a l’annex 1.

2. Obrir el procés d’inscripció per a les persones que vulguin presentar-se
a la convocatòria de proves lliures i establir les zones d’influència que figuren a
l’annex 2.
3. Aprovar i publicar el calendari de realització de les proves objecte d’aquesta Resolució, que figura a l’annex 3.
4. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
5. Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de febrer de 2012
María de las Mercedes Celeste Palmero
La directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives
ANNEX 1
Instruccions
Article 1
Idiomes, nivells i lloc de realització de les proves
1. Es convoquen les proves de certificació per a l’alumnat no presencial
en les convocatòries ordinària i extraordinària dels nivells, els idiomes i en els
centres que es detallen a continuació:
a) Alemany: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a
l’Escola Oficial d’Idiomes (en endavant, EOI) de Palma i Maó.
Nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a les EOI d’Inca, Manacor,
Calvià, Eivissa, i a l’extensió de Formentera.
b) Anglès: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a les
EOI de Palma, Calvià, Manacor, Maó, Inca i Eivissa.
Nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’extensió de Formentera.
c) Àrab: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’EOI de Palma.
d) Català: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat, nivell C1 i C2 a
les EOI de Palma i Eivissa.
Nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 a l’EOI de Maó.
Nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’EOI de Calvià.
Nivell avançat, nivell C1 i C2 a l’EOI d’Inca.
e) Espanyol llengua estrangera: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell
avançat a les EOI de Palma i Eivissa.
f) Francès: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a les EOI de
Palma, Eivissa, Maó, Manacor i Inca.
g) Italià: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a les EOI de Palma
i Eivissa.
Nivell bàsic i nivell intermedi a l’extensió de Formentera.
h) Rus: nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat a l’EOI de Palma.
2. La inscripció dóna dret a presentar-se a les convocatòries ordinària
(mesos de maig i juny) i extraordinària (mes de setembre).
3. El lloc de realització de la prova, tant per a la convocatòria ordinària
com per a l’extraordinària, és l’EOI sol•licitada al formalitzar la inscripció. En
cap cas s’autoritzarà el trasllat d’expedient de l’alumnat lliure.
Article 2
Dates i lloc d’inscripció
1. La inscripció per a la realització de les proves s’ha de fer a les secretaries de les EOI de Palma, Calvià, Manacor, Inca, Eivissa, Formentera i Maó, en
el període comprès entre els dies 7 i 15 de març, ambdós inclosos, segons l’horari que determini cada centre. Aquest horari ha de garantir que les persones
interessades puguin obtenir la informació adequada i puguin realitzar la tramitació de la inscripció.
2. La inscripció s’ha de fer en l’escola oficial d’idiomes que correspongui
a la persona interessada d’acord amb l’àrea d’influència de cada centre i per a
cada idioma i nivell, d’acord amb el que preveu l’annex 2 d’aquesta Resolució.
Article 3
Condicions per a la inscripció
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1. Per presentar-se a les proves cal tenir setze anys complerts l’any natural en què s’hi fa la inscripció. També s’hi poden inscriure les persones que tinguin més de catorze anys per realitzar la prova d’un idioma diferent al que cursen com a primer idioma estranger a l’educació secundària obligatòria.
2. Les persones que compleixin els requisits es poden inscriure per fer la
prova lliure del nivell o dels nivells que els interessi de qualssevol dels idiomes
que s’imparteixen. L’alumnat pot inscriure’s per fer les proves lliures de més
d’un idioma i més d’un nivell. No és necessari estar en possessió del certificat
del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
3. L’alumnat de les modalitats presencial o d’educació a distància que es
trobi cursant el primer curs d’un determinat nivell es pot presentar a les proves
lliures de certificació del mateix nivell o d’un altre nivell de qualsevol idioma
com a alumnat lliure. L’alumnat de les modalitats presencial o d’educació a distància que es trobi cursant el segon curs d’un determinat idioma i nivell es pot
presentar a proves lliures de certificació dels diferents nivells i idiomes com a
alumne lliure, però no a les del mateix idioma i nivell que està cursant.
4. En tots els casos, la realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el
calendari oficial. En cap cas no s’ha de permetre la realització de proves fora del
calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova o la concurrència de les proves no donen dret a la devolució de les taxes.
5. Per fer les proves lliures de certificació de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat, nivell C1 i C2 de qualsevol idioma, excepte espanyol llengua
estrangera, es poden inscriure totes les persones, independentment de la nacionalitat o de la llengua materna.
6. En el cas de les proves lliures d’espanyol llengua estrangera, només
s’hi poden inscriure les persones que tenguin la nacionalitat de països on l’espanyol no sigui la llengua oficial.
Article 4
Documentació
1. Les persones interessades han de presentar original i fotocòpia del DNI
o NIE en vigor per formalitzar la inscripció. Si tenen un NIE provisional adjuntaran còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permetrà un altre document
per acreditar-ne la identitat.
2. La inscripció només és vàlida si prèviament s’ha efectuat el pagament
de les taxes que corresponguin.
Article 5
Zones d’influència de cada centre
1. Atès que hi ha en funcionament diverses escoles oficials d’idiomes i
diverses extensions en localitats diferents de la seu central, es fa necessari determinar les zones d’influència de cada escola per tal de concretar on s’han de realitzar les inscripcions per fer les proves. L’adscripció de l’alumnat a cada una de
les zones d’influència s’ha d’aplicar en els casos en què hi hagi coincidència en
l’oferta de l’idioma i del nivell en més d’una EOI. Les zones d’influència de
cada centre figuren a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
2. La persona interessada s’ha d’inscriure per fer la prova en el centre que
li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia.
3. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu, treballa
o estudia no convoquen l’idioma o nivell que vol fer es podrà inscriure a una
altra EOI.
Article 6
Data i lloc de les proves
1. Les proves de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2
per a l’alumnat lliure, presencial i a distància han de tenir lloc en les mateixes
dates a tots els centres, tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària.
2. Les dates de les proves per al curs 2011-2012 són les que figuren a l’annex 3 d’aquesta Resolució.
3. Per poder realitzar les proves, l’alumnat ha de presentar-se amb el DNI
o NIE original. Si tenen un NIE provisional adjuntaran còpia del passaport en
vigor. En cap cas no es permetrà un altre document per acreditar la identitat. En
cas que no l’aportin, quedaran exclosos de la prova.
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Article 7
Contingut de les proves
1. Les proves tenen com a referència els objectius i els continguts descrits
en el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre. A l’annex 1 del Reial decret
esmentat es fixen els ensenyaments mínims dels nivells intermedi i avançat.
2. Els objectius i els continguts del nivell bàsic són els que fixa el Decret
6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 16, de 2 de
febrer).
3. Fins a la publicació del decret de currículum dels nivells C1 i C2 de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els objectius, continguts, metodologia
i criteris d’avaluació dels nivells C1 i C2 per a totes les llengües que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears són els que figuren a
l’annex de l’Ordre EDU/3377/2009, de 7 de desembre, per la qual s’estableixen
els currículums i les proves corresponents als cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes de nivells C1 i C2 del Consell
d’Europa impartits en les escoles oficials d’idiomes de Ceuta i de Melilla.

03-03-2012

1. Les reclamacions, quan s’escaigui, s’han de presentar per escrit el
mateix dia o durant els dos dies lectius següents al dia de la publicació de la qualificació final de la prova.
2. La direcció del centre, a proposta del departament, ha de resoldre la
reclamació i notificar-la a la persona interessada en un termini màxim de tres
dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’acabament del termini per presentar
reclamacions.
3. Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant la Direcció General de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives en el termini d’un mes, comptador des
de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.
Article 12
Resolució d’incidències
La direcció general competent en la gestió de les escoles oficials d’idiomes ha de realitzar les actuacions que estimi oportunes per tal de resoldre les
incidències que puguin sorgir en el procés d’inscripció i de realització de les
proves lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.

Article 8
Elaboració i descripció de les proves
1. Les proves s’han d’elaborar d’acord amb les prescripcions de la direcció general competent en la gestió de les escoles oficials d’idiomes.
2. Les proves de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2
dels diferents idiomes autoritzats són proves unificades per a totes les escoles
oficials d’idiomes de les Illes Balears.
3. Les proves consten d’activitats de comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i ús de la llengua. En el nivell bàsic, l’apartat d’ús de la llengua està inclòs dins la comprensió lectora. En aquest cas, la
prova consta de quatre parts i no de cinc.
4. El format de les proves s’especifica a l’annex 4.
5. Les escoles oficials d’idiomes facilitaran a l’alumnat l’accés a la informació sobre el contingut de les proves en el moment de formalitzar la inscripció. També podran consultar la informació a la pàgina:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=924793&lang=ca
Article 9
Qualificacions
1. Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentarse a totes les parts de la prova.
2. Per obtenir la qualificació global d’Apte, cal superar cada part de la
prova amb un mínim del 60%, i la suma total de totes les parts ha de superar el
60%.
3. Els resultats de les proves s’han de fer públics en el lloc de realització
i en la data fixada, i s’hi han d’indicar el procediment i el termini per fer-hi
reclamacions.
Article 10
Administració de les proves

ANNEX 2
Zones d’influència
Mallorca
S’hi estableixen quatre zones d’influència:
a) EOI d’Inca: per als municipis del partit judicial d’Inca.
b) EOI de Manacor: per als municipis del partit judicial de Manacor.
c) EOI de Palma. Es considera centre d’influència per a:
- Les persones que viuen, treballen o estudien en el partit judicial de
Palma i que vulguin inscriure’s per fer les proves dels idiomes i nivells convocats en el centre.
- Les persones que viuen, treballen o estudien en un municipi del partit
judicial d’Inca, Manacor o Calvià, i que vulguin inscriure’s per fer les proves
dels idiomes i nivells no convocats a l’EOI en aquestes localitats.
d) EOI de Calvià: zona d’influència per als municipis de Calvià i Andratx.
Menorca
S’hi estableix una zona d’influència:
a) Seu central de l’EOI de Maó. Zona d’influència per a les persones que
viuen, treballen o estudien a qualsevol municipi de l’illa i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells que es convoquen a
l’EOI de Maó.
Eivissa i Formentera
S’hi estableixen dues zones d’influència:
a) Seu central de l’EOI d’Eivissa:
- Per a les persones que viuen, treballen o estudien a qualsevol municipi
de l’illa d’Eivissa i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels
idiomes i nivells que s’hi convoquen.
- Per a les persones que viuen, treballen o estudien a l’illa de Formentera
i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells
que no es convoquen a l’extensió.

1. La direcció de cada centre ha de vetllar pel procés d’administració i
correcció de les proves.

b) Extensió de l’EOI de Formentera:
- Per a les persones que viuen, treballen o estudien a l’illa de Formentera,
i que vulguin inscriure’s per fer les proves de qualsevol dels idiomes i nivells
que s’hi convoquen.

2.Les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes han de ser
administrades i corregides pel professorat de cada departament.

ANNEX 3
Calendari de les proves

3. Les proves d’expressió oral i escrita han de ser administrades i corregides per un professor del departament corresponent. En els centres que disposin
de més d’un professor del departament de l’idioma que s’avalua, cal constituir
tribunals examinadors.

1. Les proves lliures dels diferents idiomes que s’han de dur a terme a les
escoles oficials d’idiomes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant el
curs 2011-2012, se faran d’acord amb el calendari següent:
a) CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA:

4. En qualsevol moment el professorat responsable de l’administració de
les proves pot requerir els documents identificatius (DNI o NIE) de l’alumnat.
Article 11
Reclamacions i recursos

Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 21 de
maig i el 27 de juny de 2011 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals
es faran públiques abans del 4 de maig de 2012.
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- Alemany:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 28 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 4 de juny, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 14 de juny, 16.00 hores.
- Certificat de C1: prova escrita dia 28 de maig, 16.00 hores.
- Anglès:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 21 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 23 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 25 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de C1: prova escrita dia 22 de maig, 16.00 hores.
- Àrab:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 29 de maig, 09.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 8 de juny, 09.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 12 de juny, 09.00 hores.
- Català:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 24 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 1 de juny, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 13 de juny, 16.00 hores.
- Certificat de C1: prova escrita dia 24 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de C2: prova escrita dia 15 de juny, 16.00 hores.
- Espanyol llengua estrangera:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 30 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 8 de juny, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 30 de maig, 16.00 hores.
- Francès:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 29 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 11 de juny, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 29 de maig, 16.00 hores.
- Italià:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 31 de maig, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 12 de juny, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 31 de maig, 16.00 hores.
- Rus:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 30 de maig, 09.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 11 de juny, 09.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 14 de juny, 09.00 hores.
b) CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
Les proves orals de la convocatòria extraordinària es realitzaran entre el 3 i el 28 de setembre de 2012 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques abans del 15 de juliol de 2012.
- Alemany:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 6 de setembre, 18.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 14 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 6 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de C1: prova escrita dia 14 de setembre, 16.00 hores.
- Anglès:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 4 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 12 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 18 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de C1: prova escrita dia 20 de setembre, 16.00 hores.
- Àrab:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 4 de setembre, 18.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
- Català:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 3 de setembre, 17.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 4 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de C1: prova escrita dia 4 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de C2: prova escrita dia 4 de setembre, 16.00 hores.
- Espanyol llengua estrangera:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 17 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 10 de setembre, 16.00 hores.
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- Francès:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 7 de setembre, 18.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 7 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 hores.
- Italià:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 4 de setembre, 18.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
- Rus:
- Certificat de Nivell Bàsic: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Intermedi: prova escrita dia 3 de setembre, 16.00 hores.
- Certificat de Nivell Avançat: prova escrita dia 5 de setembre, 16.00 hores.
ANNEX 4
Format de les proves
Es poden consultar models d’exercicis al següent enllaç:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=924793&lang=ca
Comprensió lectora
Comprensió oral
Activitats de diferent tipologia Activitats de diferent tipologia
sobre diversos textos escrits. sobre textos orals enregistrats.

Expressió escrita
Producció de dos textos
escrits.

Expressió oral
Interacció oral amb el
professor i/o candidats a
partir de preguntes i
suports gràfics.

Ús de la llengua
Aquest apartat està inclòs en el de
comprensió lectora.

Nivell intermedi Activitats de diferent tipologia Activitats de diferent tipologia
sobre diversos textos escrits. sobre textos orals enregistrats.

Producció de dos textos
escrits.

Interacció oral amb el
professor i/o candidats a
partir de pregunt es i
suports gràfics.

Activitats per avaluar sintaxi,
morfologia, lèxic i actes
comunicatius.

Nivell avançat

Activitats de diferent tipologia Activitats de diferent tipologia
sobre diversos textos escrits. sobre textos orals enregistrats.

Producció de dos textos escrits Interacció oral amb el
.
professor i/o candidats a
partir de preguntes i suports
gràfics.

Nivell C1

Activitats de diferent tipologia Activitats de diferent tipologia
sobre diversos textos escrits. sobre textos orals enregistrats.

Producció de dos textos
escrits de diferent extensió.

Interacció oral amb el
Activitats per avaluar sintaxi,
professor i/o candidats a partir morfologia, lèxic i estils
de temes i suports gràfics.
en diferents contextos.

Nivell C2

Activitats de diferent tipologia Activitats de diferent tipologia
sobre diversos textos escrits. sobre textos orals enregistrats.

Producció de dos textos
escrits de diferent extensió.

Interacció oral amb el
Activitats per avaluar sintaxi,
professor i/o candidats a partir morfologia, lèxic i estils en
de temes i suports gràfics.
diferents contextos.

Nivell bàsic

Activitats per avaluar sintaxi,
morfologia i lèxic en diferents
contextos.
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CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL
Num. 3971
Citació a termini de les persones interessades en el recurs de reposició contra la Resolució de la consellera de Salut, Família i Benestar Social
d’11 de gener de 2012 per la qual es denega la suspensió de l’execució de les resolucions del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de
21 de novembre de 2011 per les quals s’aproven l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de mèrits en el concurs per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Llucmajor, en el perímetre del nucli urbà de s’Arenal de Llucmajor, i d’una oficina de farmàcia a la
zona farmacèutica de Marratxí
En data 15 de febrer de 2012, la senyora Eva Gomis Hurtado va interposar un recurs de reposició contra la Resolució d’11 de gener de 2012 (BOIB núm. 8,
de 19 de gener) per la qual es denega la suspensió de l’execució de les resolucions del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 21 de novembre de 2011
per les quals s’aproven l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de mèrits en el concurs per a l’adjudicació d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de
Llucmajor, en el perímetre del nucli urbà de s’Arenal de Llucmajor, i d’una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Marratxí.
L’article 112.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que,
si hi ha altres persones interessades, se’ls ha de donar, en tot cas, trasllat del recurs perquè al·leguin el que considerin procedent.
Per això, se citen les persones interessades en els expedients administratius pels quals s’adjudiquen les oficines de farmàcia esmentades perquè, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació, formulin les al·legacions que considerin procedents.
Els expedients es troben a la disposició de les persones interessades a les dependències de la Secretaria General de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, a la plaça d’Espanya, 9, 1r, de Palma.
Palma, 22 de febrer de 2012
La secretària general
Lucía Matías Bermejo
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