NIVELLS D’ASSOLIMENT I CERTIFICACIÓ D’IDIOMES
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422 – 16.07.2009)
determina a l’article 11 del títol II que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és
la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema
educatiu.
Tanmateix, la cinquena competència transversal dels ensenyaments artístics
superiors, especifica que els titulats i titulades en finalitzar els estudis de Conservació
i Restauració de Béns Culturals han de comprendre i emprar, almenys, una llengua
estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional [Reial Decret 635/2010,
de 14 de maig (BOE núm. 137 - 5.06.2010), pel qual es regula el contingut bàsic dels
ensenyaments artístics superiors de Grau de Conservació i Restauració de Béns
Culturals].
Ateses les opcions de mobilitat i d’inserció laboral a l’estranger, l’ESCRBCC
proporciona a l’alumnat complements a la formació en llengües estrangeres per tal
que sigui capaç de comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l’àmbit
del seu desenvolupament professional.
L’escola proporciona els següents mecanismes a nivell docent:
-

Facilitar estades a universitats estrangeres on la llengua de treball sigui una
tercera llengua (Programa de mobilitat Erasmus Estudis).

-

Facilitar la realització de pràctiques externes en una entitat on la llengua de
treball habitual sigui una tercera llengua (Programa de mobilitat Erasmus
Pràctiques).

A més, els estudiants poden assolir la competència lingüística plena per altres
mitjans.
Es recomana que el nivell de competència lingüística sigui com a mínim, l’equivalent
1

al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del
Comitè d’Educació del Consell d’Europa, que correspon a un nivell d’usuari
independent en una llengua estrangera.
L’estudiant que no ha cursat pràctiques a l’estranger o intercanvis ha de presentar un
certificat expedit per centres oficials o de reconegut prestigi que indiqui
específicament el nivell de la competència lingüística assolida corresponent al Marc
1 Recommendation CM/Rec(2008)7 of the Committee of Ministers to member states on the use of the Council of
Europe’s Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the promotion of plurilingualism.
(Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 2008 at the 1031st meeting of the Ministers’ Deputies) Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of
Europe, 2001
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Europeu Comú de Referència.
L’ESCRBCC facilita tota la informació sobre l’oferta formativa i els múltiples recursos
disponibles per a l’aprenentatge, presencial o autònom d’una llengua estrangera,
mitjançant la Guia de l’estudiant i la seva pàgina Web.
Els nivells del MECR han esdevingut la referència del domini en llengües i també en
convocatòries i concursos d’institucions públiques i privades. La normativa
d’homologació de títols i estudis de sistemes educatius estrangers de l’estat i de
Catalunya sols preveu l’homologació o convalidació de títols o cursos a estudis amb
validesa oficial en el sistema educatiu del país al qual corresponen.
Les pròpies institucions que han emès els certificats son les responsables de:
•
•
•
•

Justificar la qualitat del procés seguit per emetre-les.
Assegurar-ne la seva veracitat.
Tenir a disposició del públic la documentació que ho justifiqui.
Fer-hi constar el nivell corresponent al marc europeu comú de referència (A1,
A2, B1, B2, C1.
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