ORDRE DEL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I
ESPORTS, DE DIA 20 D’ABRIL DE 1995, PER LA QUAL ES
REGULEN LES EQUIVALÈNCIES I REVALIDACIONS EN
MATÈRIA DE RECICLATGE DE LLENGUA CATALANA PER A
PROFESSORAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, I
SECUNDÀRIA, BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I
FORMACIÓ D'ADULTS1
(BOCAIB núm. 53, de 29 d’abril de 1995)

L'Estatut d’autonomia per a les Illes Balears -Llei orgànica 211983, de 25 de febrer- atorga
a la CAIB la competència exclusiva sobre l'ensenyament de la llengua catalana (art. 14), la qual
cosa comprèn tant la regulació de l'ensenyament de i en llengua catalana com la determinació
de les titulacions requerides per exercir la docència i la concreció de les possibles equivalències
i revalidacions d'estudis i titulacions de català.
En ús d'aquesta competència, la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització linguística,
assenyala, en el punt 4 de l'article 23, que l'Administració ha de procurar que en la
reglamentació de l'accés del professorat a la funció docent s'estableixi el sistema adequat
perquè tots els professors de nou ingrés posseeixin les competències lingüístiques adients, i
l'Ordre de la consellera de Cultura, Educació i Esports, de dia 27 de novembre de 1989,
estableix el Pla de reciclatge i perfeccionament del professorat i fixa les titulacions que cal tenir
per realitzar I'ensenyament de i en llengua catalana.
Així mateix, I'Ordre de 10 de febrer de 1988 reconeix l'equivalència
academicoadministrativa de les titulacions de llengua i literatura catalanes atorgades per la
Generalitat de Catalunya i per la Generalitat Valenciana, en els nivells d'ensenyament no
universitari.
Aquests fets, units a circumstàncies prou importants, no tingudes en compte per la
normativa fins avui vigent sobre revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana,
com ara, la reforma del sistema educatiu i la creació de la Junta Avaluadora de Català, a més
dels anys transcorreguts des de la promulgació de I'Ordre de 14 de maig de 1986, aconsellen
l'actualització de la disposició reguladora de les equivalències i revalidacions en aquesta matèria
que, per altra part, es referia exclusivament als professors d'EGB.
És per aquests motius que, a proposta del director general d' Educació, dict la següent
ORDRE
1. Els estudis i les assignatures que conformen el Pla d'estudis del reciclatge del professorat
de i en llengua catalana es podran revalidar d'acord amb el que aquesta Ordre estableix.
2 Les equivalències i les revalidacions en matèria de reciclatge de llengua catalana que es
poden atorgar són les següents:
2.1 Titulacions equivalents al Títol de professor de llengua catalana:
- Diploma de mestre de català del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
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Aquesta Ordre va ser derogada per l’Ordre de 16 de febrer de 2000 (&26), tot i que conserva els seus
efectes amb relació a les situacions anteriors a aquesta.

-

Diploma de mestre de valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana.
2.2. Titulacions equivalents al Diploma de capacitació:
- Certificat de capacitació per al professorat d’ensenyament primari del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Certificat de capacitació per al professorat d’ensenyament primari de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
2.3. Titulacions equivalents al Certificat d’aptitud docent:
- Certificat de capacitació en Llengua catalana per a professorat d’ensenyament secundari
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Certificat d’aptitud pe a professorat d’ensenyament secundari de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
2.4. Es consideren equiparables amb el Diploma de capacitació:
- Títol de diplomat en professorat d'EGB de les especialitats de ciències, socials i
preescolar del pla d'estudis del 1990 i del pla d'estudis del 1984, adaptats al pla d'estudis
del l 990, expedit per la UIB. La pertinença a aquests plans s'haurà d'acreditar
documentalment.
- Títol de mestre en les especialitats d'educació infantil, educació primària, educació
física, educació musical i llengües estrangeres, expedit per la UIB.
- L' adquisició de l'especialitat de català mitjançant la superació del concurs oposició per
accés al cos de mestres per l'especialitat de filologia, llengua catalana.
Les equivalències indicades en aquest apartat tindran efectes academicoadministratius
plens, sense cap altra tramitació posterior.
3. Els estudis que es relacionen a continuació eximeixen de la superació de l'assignatura del
reciclatge que s'indica:
3.1 Eximeixen de la superació de l'assignatura LLengua I:
- Llengua catalana I, de la UIB.
- Llengua catalana I i la seva didàctica, de la UIB.
- Llengua i literatura catalanes i la seva didàctica I, de la UIB.
- Certificat de coneixements elementals de català, orals i escrits, (certificat B) de la Junta
Avaluadora de Català del Govern Balear.
- Certificat de coneixements mitjans de català, orals i escrits (certificat C) de la Junta
Avaluadora de Català del Govern Balear.
- Certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits, (certificat D) de la Junta
Avaluadora de Català del Govern Balear.
- Llengua catalana III, de l'Escola Oficial d'ldiomes.
- Llengua catalana IV, de l'Escola Oficial d'ldiomes.
- Llengua catalana V, de l'Escola Oficial d'ldiomes.
- Llengua I del mòdul I dels cursos de normalització lingüístística per al professorat
d'ensenyament primari i d'ensenyament secundari, de la Generalitat de Catalunya.
- Certificat de capacitació lingüística nivell elemental primer cicle, del Pla de formació
lingüisticotècnica en valencià del professorat d'ensenyament no universitari, de la
Generalitat Valenciana.
- Llengua I del nivell elemental del primer cicle del Pla de reciclatge en valencià, de la
Generalitat Valenciana.
-

3.2 Eximeixen de la superació de LLengua II:
Llengua catalana II, de la UIB.
Llengua catalana i la seva didàctica II, de la UIB.

-

-

-

-

Gramàtica catalana i la seva didactica, de la UIB.
Certificat de coneixements mitjans de català, orals i escrits, (certificat C) de la Junta
Avaluadora de Català del Govern Balear.
Certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits, (certificat D) de la Junta
Avaluadora de Català del Govern Balear.
Llengua catalana IV, de l'Escola Oficial d'ldiomes.
Llengua catalana V, de l'Escola Oficial d'ldiomes.
Llengua II del mòdul II dels cursos de normalització lingüística per al professorat
d'ensenyament primari i d'ensenyament secundari, de la Generalitat de Catalunya.
Certificat de capacitació lingüística nivell mitjà, primer cicle, del Pla de formació
lingüistico tècnica en valencià del professorat d'ensenyament no universitari, de la
Generalitat Valenciana.
Llengua II del nivell mitjà del primer cicle del Pla de reciclatge en valencià de la
Generalitat Valenciana.
3.3. Eximeixen de la superació de llengua III:
Llengua catalana III, de la UIB.
Llengua catalana i la seva didàctica III, de la UIB.
Certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits (certificat D) de la Junta
Avaluadora de Català del Govern Balear.
Llengua catalana V, de l'Escola Oficial d'ldiomes.
Certificat de capacitació lingüística nivell superior, segon cicle, del Pla de reciclatge en
valencià del professorat d'ensenyament no universitari, de la Generalitat Valenciana.
3.4. Eximeixen de la superació de cultura I:
Coneixement del medi del mòdul I dels cursos de normalització lingüística per al
professorat d'ensenyament primari, de la Generalitat de Catalunya.
Títol de llicenciat en filosofia i lletres, divisió geografia i/o història o història de l'art, de
la UIB.
3.5. Eximeixen de la superació de cultura II:
Coneixement del medi del mòdul II dels cursos de normalització lingüística per al
professorat d'ensenyament primari, de la Generalitat de Catalunya.
Títol de llicenciat en filosofia i lletres, divisió geografia i/o història o història de l'art, de
la UIB.

3.6 Eximeix de la superació de cultura III:
- Haver superat una assignatura de literatura catalana general o d'altres
assignaures equivalents.
3.7 Eximeix de la superació de didàctica I i II:
- Títol de llicenciat en filosofia i lletres, divisió filosofia i ciències de I'educació,
secció ciències de l'educació.
4. Formalització de les sol·licituds per a les certificacions de les equivalències que s'esmenten
en l'apartat 3:
4.1. Els impresos de sol·licitud són a disposició dels interessats a la Direccio General
d'Educació i s' hauran de presentar en el Registre de la Conselleria, carrer de Sant Feliu, núm.
8, 07012, de Palma.
4.2. Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar fotocòpia de la documentació
següent:

-

Document nacional d'identitat.
Títol o títols que acreditin la condició docent de la persona sol·lcitant.
Certificació acadèmica emesa per la Universitat o l'Escola Universitària on la
persona sol·licitant hagi cursat l'assignatura o les assignatures que pretén revalidar.
Les fotocòpies d'aquesta documentació hauran de ser confrontades amb els originals per la
Direcció General d'Educació.
La Comissió Tècnica d' Assessorament és l'òrgan competent per estudiar les equivalències i
les revalidacions no previstes en aquesta Ordre, i per proposar-ne la resolució adient al
conseller de Cultura, Educació i Esports.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 14 de maig de 1986, per
la qual es regulen les convalidacions en matèria de reciclatge de llengua catalana per a
professors d'EGB.
Aquesta Ordre començarà a vigir el dia següent al de la seva publicació en el BOCAIB.

