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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

73209 Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 15 de març de 2021 per la
qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments
d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al curs 2021-2022

Fets

1. El Decret 34/2019 de 10 de maig (BOIB,núm. 66, de 16 de maig), estableix l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic,
intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

2 d'abril 2. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia   de 2020 (BOIB núm. 53 de 7 d'abril), dicta les instruccions
per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés.

D'acord amb l'article 4.1 de la secció I de l'esmentada resolució, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres publicarà una
resolució anual amb les instruccions per al procés i calendari de preinscripció i matrícula a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3. La situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19 arreu del món ha obligat els governs a adoptar diverses mesures per lluitar
contra els contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint.

4. El Reial decret-Llei 31/2020, de 29 de setembre (BOE, núm. 259, de 30 de setembre), per el qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de
l'educació no universitària, permet a les Administracions educatives dins de l'àmbit dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, d'acord
amb l'article 14 del capítol III, establir mesures de flexibilització en relació amb les condicions en les quals l'alumnat matriculat en alguns
dels nivells d'aquests ensenyaments pugui promocionar d'un curs a l'altre dins d'aquest nivell, l'accés d'un nivell al següent sense haver
obtingut la certificació oficial corresponent al nivell anterior, així com amb els criteris de permanència establerts.

5. El dia 12 de març de 2021 el Servei dels Ensenyaments de Règim Especial emeté informe favorable i proposà a la Direcció General de
Planificació, Ordenació i Centres la necessitat d'establir el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments
d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 (BOIB núm. 53, de 7 d'abril) per la qual es dicten les
instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés.

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), en redacció donada per la La Llei Orgànica 3/2020, de
29 de desembre (BOE núm.340, de 30 de desembre), per la qual es modifica 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 de règim especial.

3. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51, d'1 de març), reformat per la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març, i suplement en català núm. 9, de 16 de març), que a l'article 36.2 estableix
que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i
d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d'acord amb el que disposen els articles 27 i
149.1.30a de la Constitució espanyola.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer de 2021, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix
que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.
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5. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de gener de 2021 (BOIB núm. 3, de 7 de gener), per la qual s'estableix
l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2021.

6. El Decret 64/2019 de 2 d'agost (BOIB núm. 107, de 3 d'agost), pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts
totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret llei 7/2020, de 8 de maig (BOIB núm 77, de 9 de maig), pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer
front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per tot això, i a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar el calendari del procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes  de régim especial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022. Aquest calendari figura a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

1. Els processos de preinscripció i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial es realitzarà de manera telemàtica a través de la
pàgina web de cada centre.

2. Les persones que aportin un certificat oficial dels nivells A1, A2, B1, B2 o C1 emés per les institucions reconegudes a l'annex 2 d'aquesta
Resolució, podran accedir al nivell o curs següent a l'acreditat pel certificat.

3. El lliurament de la documentació que acompanya la preinscripció o/i la matrícula es realitzarà també per via telemàtica als correus
electrònics següents que s'habilitaran en cada centre:

- EOI Palma Andreu Crespí Plaza:

per a la preinscripció: preinscripcio.secretaria@eoipalma.com
 per a la matrícula: matricula.secretaria@eoipalma.com

- EOI Manacor: secretariaeoimanacor@eoimanacor.com
- EOI Inca: administracio@eoinca.com
- EOI Calvià: administracio@eoicalvia.com
- EOI Eivissa: secretaria@eoi-eivissa.com
- Ampliació Formentera: eoiformentera@eoi-eivissa.com
- EOI Maó: matricula@eoimao.com
- EOI Ciutadella: info@eoiciutadella.com

4. Les publicacions de llistes, o de resultats, i la presentació de possibles reclamacions o al·legacions, incloses en el calendari d'admissió i
matriculació que s'aprova en aquesta Resolució, es realitzaran també de manera telemàtica.

5. Els centres donaran publicitat a les corresponents instruccions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a dur a terme
els processos telemàtics i les publicaran a la seva pàgina web.

Tercer

Notificar aquesta resolució als directors dels centres perquè les apliquin en el seu centre i perquè les donin a conèixer a tota la comunitat
educativa. Aquesta Resolució es publicarà a la pàgina web de cada centre.

Quart

Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i tengui efectes des de l'endemà de publicar-s'hi.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
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d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la
Llei 3 /2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el cas que s'interposi un recurs de reposició, una vegada desestimat aquest, expressament o per silenci, es pot interposar un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos
mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29
/1998.

 

Palma, 15 de març de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres
Antonio Morante Milla
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ANNEX 1 
Calendari del procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d’idiomes de 
règim especial per al curs 2021-2022 
 

JUNY-JULIOL 1ra fase 

Des de les 9:00 h del 2 de 
juny a les 21:00 h del 16 
de juny 

Preinscripció telemàtica: 
A1 > Alumnes sense cap coneixement de l’idioma   
Resta de nivells > Alumnes amb coneixements de l’idioma: 

1. Amb certificat acreditatiu* del nivell anterior al sol·licitat 
2. Amb el resultat d’una prova d’anivellació - (online a anglès 

** i presencial a la resta dels idiomes).  
*Acreditacions que constin a l’annex 2 d’aquesta Resolució 
** La prova online estarà disponible durant tot el procés de preinscripció 

18 de juny Prova de nivell presencial (tots els idiomes menys anglès ) 

21 de juny Sorteig per determinar l’ordre d’admissió  

30 de juny Publicació de la llista provisional d’admesos i llista d’espera 

De l’1 al 6 de juliol Període de reclamacions a les llistes provisionals 

9 de juliol  Resolució de les reclamacions presentades 

13 de juliol Publicació de les llistes definitives d’admesos i en llista d’espera 

De l’1 al 22 de juliol 
 

Cada EOI publicarà l’horari 
i els terminis de matrícula 
a la pàgina web 

Matriculació telemàtica:   
 

Alumnat oficial de l’EOI ‘apte’ que promociona de 
nivell/curs a la convocatòria ordinària 
Admesos i llista d’espera 

SETEMBRE-OCTUBRE 2na fase 

Des de les 9:00 h del 3 de 
setembre a les 21:00 h del 
10 de setembre 

Preinscripció telemàtica: 
A1 > Alumnes sense cap coneixement de l’idioma   
Resta de nivells > Alumnes amb coneixements de l’idioma: 

1. Amb certificat acreditatiu* del nivell anterior al sol·licitat 
2. Amb el resultat d’una prova d’anivellació - (online a anglès 

** i presencial a la resta dels idiomes).  
*Acreditacions que constin a l’annex 2 d’aquesta Resolució 
** La prova online estarà disponible durant tot el procés de preinscripció 

10 de setembre Prova d’anivellació presencial (tots els idiomes menys anglès)  

15 de setembre 
 

Publicació de la llista provisional d’admesos i llista d’espera (si 
s’escau) 

Del 15 al 17 de setembre Període de reclamacions a les llistes provisionals 
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23 de setembre 
Resolució de les reclamacions presentades 
Publicació de les llistes definitives d’admesos i en llista d’espera 
(si s’escau) 

A partir del 10 i fins al 30 
de setembre 

 
Cada EOI publicarà l’horari 
i els terminis de matrícula 
a la pàgina web 

Matriculació telemàtica: 
- Alumnat oficial de l’EOI al curs 2020/2021 que 

promociona, certifica o repeteix 
- Admesos i llista d’espera 

 
Inici de curs: 4 d’octubre 
 

Període extraordinari de 
matrícula 

Darreres vacants  

8 d’octubre 
Prova d’anivellació presencial per a aquells idiomes on quedin 
vacants  

De l’11 al 14 d’octubre Prova online per a les vacants d’anglès 

De l’11 al 14 d’octubre Matrícula de tots els idiomes 
 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

21
/4

2/
10

83
90

7

http://boib.caib.es


Núm. 42
27 de març de 2021

Fascicle 57 - Sec. III. - Pàg. 11317

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

Annex 2 
Títols i certificats reconeguts per a l’acreditació de la competència en llengües estrangeres 

(D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 2 d’abril de 2020, BOIB núm. 53 de 7 d’abril) 
 

TOTS ELS IDIOMES 
 

INSTITUCIÓ/ORGANISME A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 
Escoles Oficials 

d’idiomes 

 
RD 1041/2017 (1) 

Certificat de nivell 
bàsic A1 

Certificat de nivell 
bàsic A2 

Certificat de nivell 
intermedi B1 

Certificat de nivell 
intermedi B2 

Certificat de nivell 
avançat C1 

Certificat de nivell 
avançat C2 

 
RD 1629/2006 (2) 

--- Certificat de nivell 
bàsic 

Certificat de nivell 
intermedi 

Certificat de nivell 
avançat 

Certificat de nivell 
C1 

Certificat de nivell 
C2 

 
RD 967/1988 (3) 

--- --- Certificat del Cicle 
Elemental 

Certificat d’Aptitud --- --- 

Universitats espanyoles 
acreditades per l’Associació de Centres 
d’Educació Superior 
(ACLES) (4) 

 
CertAcles A1 

 
CertAcles A2 

 
CertAcles B1 

 
CertAcles B2 

 
CertAcles C1 

 
CertAcles C2 

 

(1) Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017), pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació i s’estableix el currículum bàsic dels 
nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els 
ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret. 
(2) Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2007), 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. 

(3) Reial decret 967/1988, de 2 de setembre (BOE núm. 218, de 10 de setembre de 1988) sobre Ordenació dels ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d’idiomes. 

(4) Títols, diplomes i certificats que continguin el segell del model d’acreditació d’exàmens d’ACLES 
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ALEMANY 
 

Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Goethe-Zertifikat A1 Goethe-Zertifikat A2 Goethe-Zertifikat B1 Goethe Zertifikat B2 Goethe Zertifikat C1 Goethe Zertifikat C2 

 
 

Goethe Institut 
Start Deutsch 1(SD 1) 

 
Fit in Deutsch 1 (Fit 1) 

Start Deutsch 2 (SD2) 
 

Fit in Deutsch 2 (Fit 2) 

BULATS 49-59 punts* ZDfB (Zertifikat Deutsch für 
den Beruf) 

ZDfB (Zertifikat Deutsch 
für den Beruf) 

GDS (Großes Deutsch 
Sprachdiplom ) 

 
BULATS 20-39 punts* 

BULATS 60-74 punts* PWD (Prüfung 
Wirtschaftsdeutsch 
International) 

KDS (Kleines Deutsches 
Sprachdiplom) 

 
BULATS 75 -89 punts* 

ZOP (Zentrale 
Oberstufenprüfung) 

BULATS 90 -100 punts* 
TestDaF-Institut TestDaF nivell 3 TestDaF nivell 4 TestDaF nivell 5 

Kultusministerkonferenz (KMK) 
(Deutsches Sprachdiplom) 

DSD -A2 (Deutsches 
Sprachdiplom A2) 

DSD I (Deutsches 
Sprachdiplom Stufe1) 

DSD II (Deutsches 
Sprachdiplom Stufe 2) 

Verein Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) 

ÖSD Zertifikat A1 ÖSD Zertifikat A2 ÖSD Zertifikat B1 MD (Mittelstufe Deutsch) 
 

ÖSD Zertifikat B2 

OD (Oberstufe Deutsch) 
 

ÖSD Zertifikat C1 

ÖSD Zertifikat C2 

The European Language 
Certificates (TELC) 

telc Deutsch A1 
 

telc Deutsch A1 Junior 

telc Deutsch A2 

telc Deutsch A2 Schule 

telc Deutsch A2+ Beruf 

telc Deutsch B1 

telc Deutsch B1 Schule 

telc Deutsch B1+ Beruf 

telc Deutsch B2 
 

telc Deutsch B2 + Beruf 

TELC Deutsch C1 TELC Deutsch C2 

*BULATS: Cal acreditar l’obtenció de la puntuació mínima en cadascuna de les 4 habilitats 
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ANGLÈS 
 

Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Cambridge University KET (Key English Test) PET (Preliminary English 
Test) 

FCE (First Certificate in 
English) 

CAE (Certificate in 
Advanced English) 

CPE (Certificate of 
Proficiency in English) 

Cambridge University ESOL 
Examinations 
IDP IELTS Australia 
(International English Language 
Testing System) 

IELTS 3.0 punts IELTS 3.5 punts IELTS 4.0 - 5 punts IELTS 5.5 - 6.5 punts IELTS 7.0 -8.0 punts IELTS 8.5.- 9.0 punts 

Trinity College London: ISE 
(Integrated Skills in English) 

ISE Foundation (A2) ISE I (B1) ISE II (B2) ISE III (C1) ISE IV (C2) 

Educational Testing Service (ETS): 
TOEFL iBT 
(Test of English as a Foreign 
Language – internet Based 
Test) 
TOIEIC (Test of English for 
International Communication 

TOEFL iBT 
de 42 a 71 punts 

 
TOIEIC* 
Listening: 275-395 
Reading: 275-380 
Speaking: 120-150 
Writing: 120-140 

TOEFL iBT 
de 72 a 94 punts 

 
TOIEIC* 
Listening: 400-485 
Reading: 385-450 
Speaking: 160-170 
Writing: 150-170 

TOEFL iBT 
de 95 a 120 punts 

 
TOIEIC* 
Listening: 490-495 
Reading: 455-495 
Speaking: 180-200 
Writing: 180-200 

British Council APTIS A2 APTIS B1 
 

APTIS for teachers B1 

APTIS B2 
 

APTIS for teachers B2 

APTIS C 
 

APTIS for teachers C 
Pearson 
Pearson Test of English (PTE) 

PTE General Level A1 
 

PTE Academic 10 a 29 

PTE General Level 1 
 

PTE Academic 30 a 42 

PTE General Level 2 
 

PTE Academic 43 a 58 

PTE General Level 3 
 

PTE Academic 59 a 75 

PTE General Level 4 
 

PTE Academic 76 a 84 

PTE General Level 5 
 

PTE Academic > 85 
The European Language 
Certificates (TELC) 

TELC English A2 TELC English B1 TELC English B2 TELC English C1 TELC English C2 

University of Oxford 
Oxford Test of English (OTE) 

OTE de 51 a 80 punts OTE de 81 a 110 punts OTE de 111 a 140 punts 

* TOIEIC: Cal acreditar l’obtenció de la puntuació mínima en cadascuna de les 4 habilitats 
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FRANCÈS 
 

Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Ministère de l’Éducation 
Nationale Français (Centre 
International d’Études 
Pédagogiques, CIEP) 

DELF A1 
(Diplôme d’Études en 
Langue Française) 

DELF A2 
(Diplôme d’Études en 
Langue Française) 

DELF B1 
(Diplôme d’Études en 
Langue Française) 

 
TCF NIVEAU 3 
de 300 a 399 punts 
(Test de connaissance du 
français) 

DELF B2 
(Diplôme d’Études en 
Langue Française) 

 
TCF NIVEAU 4 
De 400 a 499 punts 
(Test de connaissance du 
français) 

DALF C1 
(Diplôme Approfondi de 
Langue Française) 

 
TCF NIVEAU 5 
De 500 a 599 punts 
(Test de connaissance du 
français) 

DELF C2 
(Diplôme Approfondi de 
Langue Française) 

 
TCF NIVEAU 6 
De 600 a 699 punts 
(Test de connaissance du 
français) 

Alliance Française CEFP 1 (Certificat 
d’Études en Français 
Pratique) 

BULATS français 
de 20 a 39 punts 

CEFP 2 (Certificat d’Études 
en Français Pratique 

BULATS français 
de 40 a 59 punts 

DLF (Diplôme de 
Langue Française) 

BULATS français 
de 60 a 74 punts 

DS (Diplôme Supérieur 
d’Études Françaises 
Modernes) 

BULATS français 
de 75 a 89 punts 

DHEF (Diplôme de Hautes 
Études Françaises 

BULATS français 
de 90 a 100 punts 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris 

TEF 1 
(Test d’évaluation de 
français) 
69-203 punts 

TEF 2 
(Test d’évaluation de 
français) 
204-360 punts 

TEF 3 
(Test d’évaluation de 
français) 
361-460 punts 

TEF 4 
(Test d’évaluation de 
français) 
541-698 punts 

TEF 5 
(Test d’évaluation de 
français) 
699-833 punts 

TEF 6 
(Test d’évaluation de 
français) 
934-900 punts 

Universitats franceses DUEF A1 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises) 

DUEF A2 Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises) 

DUEF B1 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises) 

DUEF B2 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises) 

DUEF C1 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises) 

DUEF C2 (Diplôme 
Universitaire d’Études 
Françaises) 

The European Language 
Certificates (TELC) 

TELC Français B1 TELC Français B2 TELC Français C1 

* TFC, BULATS i TEF: Cal acreditar l’obtenció de la puntuació mínima en cadascuna de les 4 habilitats 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

21
/4

2/
10

83
90

7

http://boib.caib.es


Núm. 42
27 de març de 2021

Fascicle 57 - Sec. III. - Pàg. 11321

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

 

 

ITALIÀ 
 

Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Università per Stranieri di CELI-Impatto CELI 1 CELI 2 CELI 3 CELI 4 CELI 5 
Perugia (Certificato di 

conoscenza della lingua 
(Certificato di 
conoscenza della lingua 

(Certificato di 
conoscenza della lingua 

(Certificato di 
conoscenza della lingua 

(Certificato di 
conoscenza della lingua 

(Certificato di 
conoscenza della lingua 

italiana) italiana, Livello 1) italiana, Livello 2) italiana Livello 3) italiana Livello 4 ) italiana Livello 5) 
Università per Stranieri di CILS A2 CILS Uno-B1 CILS Due-B2 (Certificazione CILS Tre-C1 (Certificazione CILS Quattro-C2 
Siena (Certificazione di Italiano 

come Lingua Straniera) 
(Certificazione di Italiano 
come Lingua Straniera) 

di Italiano come Lingua 
Straniera) 

di Italiano come Lingua 
Straniera 

(Certificazione 
di Italiano come Lingua 
Straniera 

Società Dante Alighieri PLIDA A1 
(Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri) 

PLIDA A2 
(Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri) 

PLIDA B1 
(Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri) 

PLIDA B2 
(Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri) 

PLIDA C1 
(Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri) 

PLIDA C2 
(Progetto Lingua 
Italiana Dante Alighieri) 

The European Language 
Certificates (TELC) 

TELC Italiano A2 TELC Italiano B1 TELC ItalianoB2 TELC Italiano C1 
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RUS 
 

Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Institut Pushkin 
(Test de Rus com a llengua 
estrangera) /ТРКИ 

Nivell bàsic 
ТРКИ B 
TRKI B 

Primer nivell 
ТРКИ I 
TRKI I 

Segon nivell 
ТРКИ II 
TRKI-II 

Tercer nivell 
ТРКИ III 
TRKI-III 

Quart nivell 
ТРКИ IV 
TRKI-IV 

Ministeri d’Educació i Ciència de la 
Federació de Rússia 
TRKI /Test of Russian as a Foreign 
Language -TORFL 

TRKI-I 
TORFL 1 

TRKI-II 
TORFL 2 

TRKI-III 
TORFL 3 

TRKI-IV 
TORFL 4 

The European Language 
Certificates (TELC) 

TELC A1 TELC A2 TELC B1 TELC B2 

 
XINÈS 

 
Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Oficina per a l’ensenyament de 
xinès com a llengua estrangera 
(HANBAN) 

HSK Nivell 1 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) 

HSK Nivell 2 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) 

HSK Nivell 3 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) 

HSK Nivell 4 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) 

HSK Nivell 5 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) 

HSK Nivell 6 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) 

ÀRAB 
Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 

Institut du Monde Arabe 
Certificat International de Maîtrise 
en Arabe (CIMA) 

CIMA Nivell A1 CIMA Nivell A2 CIMA Nivell B1 CIMA Nivell B2 CIMA Nivell C11 
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CATALÀ 
 

Institució/Organisme A2 B1 B2 C1 C2 

Direcció General de Política 
Lingüística 

Certificat oficial de 
coneixements generals de 
llengua catalana nivell A2 

Certificat oficial de 
coneixements generals de 
llengua catalana nivell B1 

Certificat oficial de 
coneixements generals de 
llengua catalana nivell B2 

Certificat oficial de 
coneixements generals de 
llengua catalana nivell C1 

Certificat oficial de 
coneixements generals 
de llengua catalana 
nivell C2 

Els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2 i C1, que regula el Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de 
llengua catalana (BOIB núm.35, de 16 de març), i els que s’hi considerin equivalents segons la normativa en vigor permeten accedir, respectivament, als ensenyaments de règim especial de 
català dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2. 

 
 

ESPANYOL LLENGUA ESTRANGERA 
 

Institució/Organisme A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Instituto Cervantes Diploma de español 
como lengua extranjera 
(DELE A1) 

Diploma de español como 
lengua extranjera 
(DELE A2) 

Diploma de español como 
lengua extranjera 
(DELE B1) 

Diploma de español como 
lengua extranjera 
(DELE B2) 

Diploma de español como 
lengua extranjera 
(DELE C1) 

Diploma de español 
como lengua extranjera 
(DELE C2) 

 
Els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) dels nivells A1, A2, B1, B2 i C1 que regula el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els diplomas de español 
como lengua extranjera (DELE), permeten accedir, respectivament, als ensenyaments de règim especial d’espanyol com a llengua estrangera dels nivells  bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, 
avançat C1 i avançat C2. 
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