Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Ciutat de Balaguer

Sol·licitud de reconeixement d’equivalència amb els certificats
de la Direcció General de Política Lingüística (C1, B2)
Dades personals
DNI ___________________ Cognoms i nom _____________________________________
Adreça _________________________________________________ CP _______________
Municipi _______________________________________Telèfon _____________________
Correu electrònic:
___________________________________________________________
Exposo
Que acompanyo la sol·licitud amb els documents següents:

 Llibre d’escolaritat de l’EGB, o el certificat del darrer centre on s’ha cursat l’EGB.
 Llibre de qualificacions de BUP, o el certificat del darrer centre on s’ha cursat el
BUP.

 Llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic (primària i ESO), o el certificat del
darrer centre on s’han cursat els estudis corresponents.

 Historial acadèmic de primària i ESO.
 Llibre de qualificacions del batxillerat, o el certificat del darrer centre on s’han
cursat aquets estudis.

 Còpia del DNI o NIE.
Demano
Que atorgueu el reconeixement de l’equivalència entre els estudis que he cursat i el
certificat de nivell _________, de la Direcció General de Política Lingüística.
(B2/C1)

Balaguer, _____ d___________________ de 20___

Directora de l’Institut Ciutat de Balaguer

Protecció de dades: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per
a la tramesa de documentació als usuaris i organismes oficials que legalment les requereixin, i per a les
gestions acadèmiques internes de l’INS Ciutat de Balaguer. Aquestes dades queden protegides en
aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 esmentada.
Extracte de l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, 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.
3. Certificat de nivell intermedi de català (B2). Títols, diplomes i certificats que es consideren
equivalents.
3.1. 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 de llengua catalana en la totalitat del estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.



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.
4. Certificat de nivell de suficiència de català (C1). Títols, diplomes i certificats que es consideren
equivalents.
4.1. Títols de l’ensenyament reglat no universitari


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.



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 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 el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua
catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.



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.

PROCEDIMENT
Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2002, per la qual es determina el procediment per a l’emissió de
certificats de coneixements de català equivalents als certificats de la Direcció General de Política Lingüística.
L’aspirant al reconeixement haurà de presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació següent:
Còpia del DNI/NIE
Documentació requerida (titulació i acreditació d’escolaritat a Catalunya, havent cursat la matèria de català
de forma oficial en tota l’escolaritat).
Titulació: L’interessat haurà de portar el títol (o resguard d’haver-lo sol·licitat) de l’ensenyament cursat.
Acreditació d’escolaritat
1) EGB: cal presentar el llibre d’escolaritat d’EGB, o el certificat del darrer centre on s’han cursat els estudis d’EGB.
2) BUP: cal presentar la documentació corresponent a l’EGB i, a més, el llibre de qualificacions de BUP, o el
certificat del darrer centre on s’han cursat els estudis de BUP. (...) La data que s’ha de tenir en compte és la de
finalització del 3r curs.
5) Primària i ESO: cal presentar el llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic, l’historial acadèmic de primària i
secundària, o el certificat del darrer centre on s’han cursat els estudis corresponents.
6) Batxillerat LOGSE: cal presentar la documentació corresponent a la primària i l’ESO i, a més, el llibre de
qualificacions del batxillerat, l’historial acadèmic, o el certificat del darrer centre on s’han cursat aquests estudis.
La documentació pot presentar-se a qualsevol institut d’educació secundària, i no cal que sigui aquell on l’alumne
té l’expedient acadèmic.

Expedició del certificat per part dels instituts d’educació secundària públics
Els instituts admetran a tràmit únicament les sol·licituds de persones que hagin iniciat els seus estudis a partir del
curs 1978-79 inclòs, i acabat l’escolaritat corresponent a l’esmentada acreditació a partir del curs 1990-91 inclòs.
Els casos següents seran resolts per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa:
Alumnes que han cursat estudis experimentals (finalització d’ESO abans de 1995 o finalització del nou
batxillerat abans de 1997).
Alumnes que han cursat estudis estrangers a Catalunya.
Alumnes que han cursat una part dels seus estudis a Catalunya i l’altra part a Andorra, les Illes Balears o el
País Valencià, sense haver estat exempts de la matèria de català.
Alumnes que han cursat estudis parcials d’una etapa i s’han incorporat a una altra (BUP i FP).
Alumnes que van iniciar els seus estudis d’EGB a partir del curs 1978-79 inclòs, i van acabar el BUP abans de
l’any 1991.
Alumnes que van iniciar l’escolarització ordinària d’EGB, a partir del curs 1978-79 inclòs, però no van obtenir
el títol en aquell moment, sinó posteriorment a través del Departament de Benestar Social.
Qualsevol altre cas que no s’ajusti als establerts de forma general i en què l’interessat/ada consi

