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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
8849 Reial decret 961/2012, de 22 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a 
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

El Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per 
a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a 
les universitats públiques espanyoles, inclou en la fase general de la prova d’accés als 
ensenyaments universitaris oficials de grau un tercer exercici de llengua estrangera que 
té com a objectiu valorar la comprensió oral i lectora i l’expressió oral i escrita.

D’acord amb la disposició final segona del Reial decret citat, l’esmentat exercici de 
llengua estrangera no inclouria la valoració de la comprensió i l’expressió oral fins al curs 
acadèmic 2011-2012.

A més, s’establia que, dos anys abans de la implantació de la prova oral, es realitzaria 
un estudi per determinar les característiques específiques de la prova i, si s’escau, 
prendre les decisions oportunes sobre la seva implantació.

D’acord amb l’esmentada previsió s’ha realitzat el referit estudi i de les seves 
conclusions deriven dificultats d’implantació de la prova oral del tercer exercici de llengua 
estrangera, tant pel nivell de complexitat organitzativa que suposa, derivat de la 
necessària ampliació del nombre de membres dels tribunals per a la prova oral, com per 
la necessitat d’elaborar un protocol d’actuació que permeti garantir l’objectivitat en 
l’avaluació i els drets que assisteixen l’alumnat en referència a l’esmentada prova.

Atenent aquestes circumstàncies i una vegada consultades les comunitats autònomes, 
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport considera necessari adoptar una sèrie de mesures 
que garanteixin l’adequada implantació de l’esmentada prova oral.

En primer lloc, és necessari endarrerir en dos cursos escolars la implantació de 
l’esmentada prova oral de la llengua estrangera, de manera que la seva efectiva posada 
en marxa sigui en el curs 2013-2014.

En segon lloc es preveu, durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013, el desenvolupament 
d’un projecte pilot, impulsat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport amb la imprescindible 
col·laboració de les comunitats autònomes, que permeti establir amb més precisió els 
temps i recursos necessaris per a la seva realització, així com els criteris d ‘avaluació i 
qualificació que s’hagin d’aplicar.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes en el si de la Conferència Sectorial d’Educació i de la Conferència General de 
Política Universitària, i han emès informe el Consell Escolar de l’Estat, el Consell 
d’Universitats i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 22 
de juny de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es 
regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i 
els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

La disposició final segona queda redactada en els termes següents:
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«Disposició final segona. Exercici de llengua estrangera.

El tercer exercici de llengua estrangera a què fa referència l’article 9.3 ha 
d’incloure la valoració de la comprensió i l’expressió oral en el curs acadèmic 2013-
2014.

Durant els cursos 2011-2012 i 2012-2013, el Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport ha de promoure, en col·laboració amb les comunitats autònomes, la 
realització d’una prova de caràcter experimental, en la qual la comprensió i 
l’expressió oral no ha de ser valorada a l’efecte de l’obtenció de la qualificació 
corresponent.»

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament.

S’habilita el titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per dictar, en l’àmbit de les 
seves competències, totes les disposicions que siguin necessàries per a l’execució i el 
desplegament del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 22 de juny de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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