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Sol·licitud de reconeixement de l’equivalència del nivell B2/C1 de llengua catalana per escolaritat 
reglada no universitària 

Dades personals del sol·licitant_______________________________________________________________ 

Cognoms i nom:        DNI/NIE/Passaport  

________________________________________________________________________________________ 

Adreça: 

________________________________________________________________________________________ 

Localitat:    Codi postal :                          Telèfon: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Adreça electrònica: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Exposo: 

Que, amb la sol·licitud, presento els documents següents: 

1. Original i còpia del DNI, NIE o passaport. 

2. Original i còpia dels certificats o llibres d’escolaritat dels cursos següents: EGB, FP1,FP2, BUP o 

    Educació primària, ESO i Batxillerat. 

 

 

Sol·licito: El nivell ___________ de català.  

 

 

Barcelona,   d’   del 20 

 

 

Director/a de l’INS Menéndez y Pelayo 
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Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística  

Llista elaborada a partir de l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09), per la qual es refonen i 
s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política 
Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.04.2010)  

Certificat de nivell intermedi de català (B2), que es correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les 
llengües (MECR).  

Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents  

Títols de l'ensenyament reglat no universitari  

- Títol de graduació escolar (EGB), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria d e llengua catalana en la 
totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un 
certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina 
la Direcció General d'Innovació.  

- Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i l'FP1 a Catalunya i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en 
la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques indicades, cal aportar un 
certificat expedit, a sol·licitud d e la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina 
la Direcció General d'Innovació. Direcció General de Política Lingüística http://www.gencat.cat/llengua/certificats Pàg. 4 

 - Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que s'hagi cursat i aprovat l'assignatura de llengua catalana durant la 
totalitat de l'educació secundària obligatòria i, com a mínim, quatre cursos de l'educació primària a centres de l'Aragó. Per acreditar les 
condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit amb aquesta finalitat, a sol·licitud de la persona interessada, per 
l'òrgan competent que determini el govern d'Aragó.  

Certificat de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a 
les llengües (MECR). 

Títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents 

Títols de l'ensenyament reglat no universitari que es consideren equivalents 

-Títol de graduació en educació secundària (ESO) sempre que s'hagin cursat a Catalunya almenys tres cursos qualssevol de primària i 
tota l'ESO, i s'hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d'acreditació 
d'haver aprovat la matèria de llengua catalana és d'aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 
2007- 2008. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona 
interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació.  

- Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que s'hagin cursat a 
Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària a i l'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat l'àrea de llengua catalana als centres i 
aules de formació de persones adultes. Per acreditar les condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a 
sol·licitud de la persona interessada, per una escola de persones adultes autoritzada de la manera que determina la Direcció General 
d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.  

- Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s'hagin cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre 
l'ESO i e l batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. Per acreditar les 
condicions acadèmiques esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut 
d'educació secundària públic de la manera que determina la Direcció General d'Innovació. 

- Títol de batxillerat (BUP), sempre que s'hagi cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la matèria de 
llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques 
esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic 
de la manera que determina la Direcció General d'Innovació. 

-Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que s'hagi cursat tota l'EGB, l'FP 1 i l'FP2 a Catalunya i s'hagi cursat de manera oficial la 
matèria de llengua catalana en l a totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1 978-1979. Per acreditar les condicions acadèmiques 
esmentades, cal aportar un certificat expedit, a sol·licitud de l a persona interessada, per qualsevol institut d'educació secundària públic 
de la manera que determina la Direcció General d'Innovació 


