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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la
preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes,
corresponents al curs 2020-2021.
Mitjançant la Resolució EDU/1041/2019, de 15 d'abril, es va modificar l'admissió de l'alumnat i els requisits
d'accés als cursos de nivell Avançat C1 a les escoles oficials d'idiomes, es van establir les escoles oficials
d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell Avançat C2 per al
perfeccionament de competències en els estudis d'anglès a partir del curs escolar 2019-2020, es van
determinar els criteris prioritaris en l'admissió als cursos de nivell Avançat C2, i es va establir el calendari de
preinscripció i matrícula als ensenyaments de nivell Avançat C2 per al curs 2019-2020
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, ha suspès de forma
genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març. No obstant això, l'apartat quart de la mateixa
disposició addicional preveu la possibilitat d'acordar motivadament la continuació d'aquells procediments que
siguin indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis. En base a
això, el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa ha acordat la continuació d'aquest
procediment mitjançant la Resolució de 14 de maig de 2020.
En conseqüència, atès que resulta imprescindible per al funcionament bàsic del sistema educatiu, cal
determinar les condicions de la preinscripció i matrícula i el calendari per a l'admissió als cursos de nivell
avançat C2, per al curs 2020-2021,
Per tot el que s'ha exposat,

Resolc:

-1 Establir el calendari i les condicions de preinscripció i matrícula al primer curs dels dos que conformen el
nivell avançat C2 d'idiomes de les escoles oficials d'idiomes per al curs 2020-2021, que es determinen a
l'annex.

-2 L'oferta d'idiomes i horaris dels cursos, així com l'oferta de places, es poden consultar a la pàgina web de
cada centre a partir de la data prevista al calendari d'aquest procediment.

-3 En tot allò no previst en aquesta resolució, s'aplica l'establert a la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,
per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs
2020-2021.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del moment en què
perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o, si escau, les seves pròrrogues, d'acord amb la
disposició addicional segona d'aquest Reial decret.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
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davant el mateix òrgan que dicta aquest acte, segons els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, en el termini d'un mes a comptar del
dia hàbil següent a la finalització de la declaració de l'estat d'alarma o, si escau, les seves pròrrogues, decretat
pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de la disposició addicional
vuitena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, per la qual s'adopten mesures urgents complementàries
en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Barcelona, 18 de maig de 2020

Juan José Falcó i Monserrat
Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex

1. Requisits d'admissió i presentació de sol·licituds
Podran accedir al primer curs del nivell C2 els alumnes que estiguin en possessió del certificat de nivell C1 de
les escoles oficials d'idiomes o d'un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials
d'idiomes, reconegut en l'àmbit del Departament d'Educació.
Les sol·licituds de preinscripció s'han de presentar en el centre on es vulgui cursar estudis. En la sol·licitud de
preinscripció es podran triar tres centres i fins a quatre horaris.

2. Calendari de preinscripció i matrícula
-Publicació de l'oferta d'idiomes i horaris: dins la primera quinzena de juliol de 2020.
-Publicació de l'oferta de places: 24 de juliol de 2020.
-Presentació telemàtica de sol·licituds: del 31 d'agost i fins a les 15 hores del 3 de setembre de 2020.
-Presentació presencial de sol·licituds: 3 de setembre de 2020 fins a les 14 hores.
-Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten accedir als estudis: del 31 d'agost i fins a les 15
hores del 3 de setembre de 2020.
-Sorteig per a l'assignació de places per a casos d'empat: 16 de setembre de 2020, a les 13 hores, als serveis
centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona). Consulta pública de
l'assignació de places a partir de les 20 hores, a l'aplicació de la preinscripció.
-Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20 hores del 16 de setembre fins al 18 de
setembre de 2020.
-Període de matriculació en línia de les places vacants: 22 de setembre de 2020 des de les 12 hores.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, suspèn els termes i interromp els terminis administratius, els quals
es reprendran en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, citat o, si escau,
les seves pròrrogues.

3. Criteris de prioritat per a l'assignació de places
Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció al nivell avançat C2 sigui superior a l'oferta, per ordenar les
sol·licituds i assignar les places s'apliquen els criteris de prioritat següents:
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En primer lloc, l'alumnat que estigui en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d'Idiomes.
L'assignació es fa per sorteig.
En segon lloc, l'alumnat que estigui en possessió d'un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de
les escoles oficials d'idiomes reconegut en l'àmbit del Departament d'Educació. En aquest cas, l'assignació
també es fa per sorteig.

(20.141.044)
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