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Sol·licitud de reconeixement d’equivalència 

Nom i Cognoms  

NIF  

Adreça postal  C.Postal  

Email  

Municipi  Telèfon  

EXPOSO: 
Que acompanyo la sol·licitud amb els documents següents: 

Sol·licitud reconeixement NIVELL C1: 
PROCEDENT D’ESO 
 Certificat acadèmic oficial d’estar en possessió del títol d’ESO (o còpia del títol d’ESO) 

i certificat d’haver aprovat la Llengua catalana a l’ESO (o còpia del llibre d’escolaritat 
de qualificacions d’ESO), i certificat d’haver cursat els últims tres cursos de primària a 
Catalunya, havent aprovat la Llengua catalana (o còpia del llibre d’escolaritat de 
qualificacions de Primària). 

PROCEDENT DE BATXILLERAT LOGSE - LOE 
 Certificat acadèmic oficial d’estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE o LOE (o 

còpia del títol de Batxillerat o còpia del llibre d’escolaritat de qualificacions de 
Batxillerat), certificat d’haver cursat l’ESO LOGSE o LOE a Catalunya, havent aprovat 
la Llengua catalana (o copia del llibre d’escolaritat de qualificacions d’ESO), i certificat 
d’haver fet els últims tres cursos de primària a Catalunya, havent aprovat la Llengua 
catalana (o còpia del llibre d’escolaritat de qualificacions de Primària). 

PROCEDENT DE BATXILLERAT BUP 
 Certificat acadèmic oficial d’estar en possessió del títol de BUP (o còpia del títol de 

BUP o del llibre d’escolaritat de qualificacions de BUP), certificat d’haver cursat tota 
l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la 
totalitat dels estudis esmentats a partir del cures 1978-1979 (o còpia del llibre d’EGB). 

PROCEDENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 2N GRAU 
 Certificat acadèmic oficial d’estar en possessió del títol de tècnic especialista de 

Formació Professional a partir del curs 1989/1990 i certificat d’haver cursat els últims 
tres cursos de primària a Catalunya, havent aprovat la Llengua catalana (o còpia del 
llibre d’escolaritat de qualificacions de Primària). 

 
Sol·licitud reconeixement NIVELL B2: 
 Certificat acadèmic oficial d’estar en possessió del títol de graduat escolar EGB (o 

còpia del títol d’EGB o del llibre d’escolaritat de qualificacions d’EGB), certificat d’haver 
cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua 
catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curss 1978-1979 (o còpia del 
llibre d’EGB). 

O BÉ: 
 Certificat acadèmic oficial d’estar en possessió del títol de tècnic auxiliar de Formació 

Professional a partir del curs 1989/1990 i certificat d’haver cursat els últims tres cursos 
de primària a Catalunya, havent aprovat la Llengua catalana (o còpia del llibre 
d’escolaritat de qualificacions de Primària). 
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DEMANO: 

El reconeixement de l’equivalència entre els estudis que he cursat i el certificat del nivell  
que a continuació indico, de la Secretaria de la Direcció General de Política Lingüística 
http:/www.gencat.cat/llengua/certificats: 
 

 
 
(marcar fent un cercle al nivell que correspongui) 
 

 
 
Palafrugell, _____ de ______________ de _________  
 
 
 
 
 
 
Signatura, 

B2 

C1 


