EXEMPCIÓ DE L’AVALUACIÓ DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
CATALANES
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 de
2014).
QUI POT SOL·LICITAR L’EXEMPCIÓ?
 Els alumnes que resideixin temporalment a les Illes Balears (el temps d’estada

transcorregut més el temps previst de residència ha de ser igual o inferior a tres
anys) i que no han estat mai avaluats ni qualificats de la matèria de llengua
catalana i literatura. No s’inclouen en aquest cas els alumnes que hagin residit
a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i hagin cursat allà l’àrea de llengua
oficial pròpia de la comunitat com a mínim durant el curs acadèmic anterior a
la seva arribada a les Illes Balears.
Els casos de les persones que han passat els dos primers anys d’escolarització obligatòria a
les Illes Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana, han continuat l’escolarització fora
d’aquestes comunitats autònomes i posteriorment vénen a les Illes només per un període
màxim de tres anys, han de ser valorats per la Comissió Tècnica d’Assessorament per a
l’Ensenyament de i en Llengua Catalana a l’efecte de concedir-los l’exempció.

 Els alumnes de centres d’educació especial que presentin discapacitat
intel·lectual, sensorial o plurideficiència, en els casos en què, ateses les
circumstàncies familiars, la llengua catalana no sigui la que contribueixi millor
al seu desenvolupament.
Altres casos en què es pot demanar l’exempció:
 Els alumnes que es presentin a proves d’ensenyament no escolaritzat poden sol·licitar l’exempció
per raó de residència temporal a les Illes Balears.
 Les persones adultes que durant el seu període d’escolaritat, per raó de la seva edat, no varen tenir
l’oportunitat de cursar la llengua i la literatura catalanes en els respectius plans d’estudi, i que es
matriculin per primera vegada a un centre escolar de persones adultes o a distància, poden ser
objecte de les adaptacions curriculars que pertoquin per adequar l’ensenyament de les àrees
lingüístiques del currículum als seus coneixements previs i al seu nivell d’aprenentatge.
 En el cas de les persones adultes que cursin estudis a centres penitenciaris o equivalents s’ha
d’avaluar la documentació justificativa de la sol·licitud d’exempció que lliuri el centre.
 Els alumnes que hagin obtingut l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes
en un o en els dos cursos de batxillerat, o que hagin cursat algun d’aquests cursos fora de les Illes
Balears, Catalunya o la Comunitat Valenciana, poden quedar dispensats de fer la prova de llengua
catalana i literatura en l’avaluació final de batxillerat i en el procediment d’accés a la Universitat
que estableixi la normativa vigent.
 Els alumnes matriculats a centres privats que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a
base una llengua no oficial de la Comunitat Autònoma, poden demanar l’exempció per
residència temporal a les Balears o per discapacitat intel·lectual, sensorial o plurideficiència.

Atenció!
L’exempció atorgada és vàlida únicament per un curs acadèmic i pot ser
renovada anualment, mitjançant sol·licitud prèvia de la persona interessada, fins
a un màxim de tres cursos escolars.
En cas d’haver de repetir un curs pel qual anteriorment s’havia estat exempt de
l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes, l’exempció s’ha de sol·licitar si
l’alumne s’ha de tornar a matricular d’aquesta matèria.
En el cas que l’alumne presenti discapacitat intel·lectual, sensorial o
plurideficiència, mentre subsisteixi la deficiència, l’exempció s’ha de renovar a
l’inici de cada cicle i etapa educativa.
COM ES POT SOL·LICITAR?
S’ha de presentar una sol·licitud a la secretaria del centre on s’ha matriculat
l’alumne (vegeu-ne el model).
La sol·licitud ha d’estar adreçada al president de l’Institut d’Estudis Baleàrics i ha d’estar
signada pel pare, mare o tutor de l’alumne, o pel mateix alumne, si és major d’edat.

Documentació que s’hi ha d’adjuntar
— Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor, o de l’alumne que
signi la sol·licitud, en cas que sigui major d’edat.
— Original i còpia de l’expedient acadèmic de l’alumne.
— Certificat històric d’empadronament.
— Justificació de la residència temporal mitjançant un certificat expedit per
l’organisme o l’empresa on treballin l’alumne o el seu pare, mare o tutor, més
una declaració jurada de l’alumne si és major d’edat o del seu 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 jurada de l’alumne si és major d’edat o del seu pare, mare o
tutor.
— En el cas que l’exempció se sol·liciti per discapacitat intel·lectual, sensorial o
plurideficiència, el certificat de discapacitat expedit per l’organisme competent.
Renovació de l’exempció
— Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor, o de l’alumne que
signi la sol·licitud, en cas que sigui major d’edat.
— Fotocòpia de la darrera resolució d’exempció concedida.

QUAN ES POT SOL·LICITAR?
Termini de presentació de sol·licituds d’exempció als centres
 De l’1 de setembre al 10 d’octubre de cada anualitat, ambdós inclosos.
 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 en el centre escolar.
 En el cas d’alumnes que es matriculin a les proves d’ensenyament no
escolaritzat, el termini acaba el darrer dia de matrícula.
Termini que tenen els centres per tramitar la sol·licitud telemàtica i enviar la
documentació a l’IEB
 De l’1 de setembre al 15 d’octubre.
 En el cas dels alumnes que fixin la residència temporal a les Illes Balears al llarg
del curs, els centres disposen de cinc dies després del final del termini de què
disposen aquests alumnes per demanar l’exempció.
La documentació que els centres han d’enviar a l’IEB 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.

OBSERVACIONS
 Les exempcions atorgades s’han de fer constar en tota la documentació
d’avaluació de l’alumne (informes d’avaluació, actes, expedient acadèmic) i en
el sistema informàtic de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 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.
 Quan s’hagi concedit l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura
catalanes, la qualificació que ha de constar en l’àrea esmentada és la d’exempt.
 S’ha de fomentar l’assistència a classe dels alumnes als quals s’hagi atorgat
l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.
PUNTS D’INFORMACIÓ
 Centres escolars
 Institut d’Estudis Baleàrics
C. d’Alfons el Magnànim, 29, porta 3, 07004 Palma
http://ieb.caib.es · Tel.: 971 784 685 · Fax: 971 784 680

