
 

 

CERTIFICAT NIVELL CATALÀ 

 

Requeriments 

 Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB  o Primària) 

 No haver estat exempt de català. 

 Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs). Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972. 

 Si has nascut abans del 1972 i vols obtenir el certificat de català tens que dirigir-te al Departament d’Educació. 

On el pots sol·licitar? 

A qualsevol Institut públic de Catalunya. 

Si el vols sol·licitar al nostre centre hauràs de descarregar-te la sol·licitud (accedir al enllaç SOL·LICITUD) i la documentació que s’indica a la taula 

d’equivalències, juntament amb el DNI de la persona que sol·licita el certificat. 

Per demanar el certificat no cal que vingui el titular personalment.  

Per recollir-lo, si el titular no pot venir haurà de fer una autorització a la persona  que vingui i portar la fotocòpia del seu DNI. 

Termini de lliurament del certificat 

Els certificats es lliuraran a partir del dijous sempre i quan s’hagi sol·licitat com a molt tard el dimarts de la mateixa setmana. 

Normativa 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/ 

 

 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/


TAULA D’EQUIVALÈNCIES 

ESTUDIS NIVELL DOCUMENTS A PRESENTAR 

 
 

NIVELL B2 
 

 

EGB Totalitat de l’EGB 

Original i fotocòpia del DNI 
 
Original i fotocòpia de les pàgines on consten les 
qualificacions de cada curs del llibre d’escolaritat 
de l’EGB o certificat acreditatiu * 
 

 
 

NIVELL C1 
 

BUP Totalitat de l’EGB i BUP 

Original i fotocòpia del DNI 
 
Original i fotocòpia de les pàgines on consten les 
qualificacions de cada curs del llibre d’escolaritat 
de l’EGB i BUP o certificat acreditatiu * 
 

FP2 Totalitat de l’EGB, FP1 i FP2 

Original i fotocòpia del DNI 
 
Original i fotocòpia de les pàgines on consten les 
qualificacions de cada curs del llibre d’escolaritat 
de l’EGB i BUP o certificat acreditatiu * 
 

BATXILLERAT 
3 cursos qualsevols de Primària i 5 qualsevols  

entre l’ESO i BTX 

Original i fotocòpia del DNI 
 
Original i fotocòpia de les pàgines on consten les 
qualificacions de cada curs del llibre d’escolaritat 
de Primària, Secundària i Batxillerat o certificat 
acreditatiu * 
 

ESO 3 cursos qualsevols de Primària i tota l’ESO 

Original i fotocòpia del DNI 
 
Original i fotocòpia de les pàgines on consten les 
qualificacions de cada curs del llibre d’escolaritat 
de Primària i Secundària  o certificat acreditatiu * 
 

 

*Certificat acreditatiu: en cas de no tenir el llibre d’escolaritat, heu d’anar a l’escola o institut on vau estudiar la primària/secundària/batxillerat/FP2/BUP, per 

demanar un certificat que indiqui els anys i els cursos d’escolaritat i la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana”. 


