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Sol·licitud de certificat acreditatiu dels coneixements de català per als processos de 
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

DADES PERSONALS: 
 

Primer cognom  Segon cognom Nom DNI 
 
 

 

ADREÇA: 
 

Carrer/Avinguda/Plaça/Pg. 
 
 

Núm Pis 

Localitat 
 
 

Codi Postal Telèfon  

 

Sol·licito el reconeixement de l’equivalència entre els estudis que he cursat i el certificat de 
nivell ................. de la Junta Permanent de Català a efectes d’acreditació dels 
coneixements de català a les convocatòries d’accés a la funció pública i als concursos de 
mèrits per a la provisió de places al servei de l’administració de la Generalitat, els seus 
departaments, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat 
Social. 
 
EXPOSO: 
  
Que he finalitzat els estudis de 
 

  ESO                    BATXILLERAT                 Altres .................................... 
 

A tal efecte presento la documentació següent: 
 

  Llibre d’escolaritat d’EGB, o certificat acadèmic equivalent   

  Llibre d’escolaritat de l’ESO, o certificat acadèmic equivalent 

  Llibre d’escolaritat de Batxillerat/BUP, o certificat acadèmic equivalent 

  Altres ...................................................................... 

  Original i fotocòpia DNI/NIE  
 
 
 
Ripollet,  ........... de .......................................... del 20......... 
 
Signatura 
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B2 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  
 
- 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 dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979. 
- 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. 

 
Taula d’equivalències del nivell de suficiència de català  (nivell C o nivell C1 del 
marc europeu) 

 
Ensenyament reglat no universitari 

Títol de graduació en educació secundària (ESO) 
 

1. Haver cursat almenys tres cursos qualssevol de primària i tota l'ESO a Catalunya.  
2. Haver cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. 
3. S’aplica als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007-2008.  
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d'educació secundària públic. 
 
Títol de graduació en educació secundària obtingut a centres i aules de formació de persones adultes 
 
1. Haver cursat almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i l'ESO a Catalunya.  
2. Haver cursat i aprovat l'àrea de llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.  
3. Cal aportar un certificat expedit per una escola de persones adultes autoritzada. 
 
Títol de batxillerat (LOGSE) 
 
1. Haver cursat tres cursos qualssevol de primària i cinc cursos qualssevol entre l'ESO i el batxillerat a 

Catalunya.  
2. Haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. 
3. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d'educació secundària públic. 
 
Títol de batxillerat (BUP) 
 
1. Haver cursat tota l'EGB i el BUP a Catalunya.  
2. Haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.  
3. Haver cursat tota l'EGB i el BUP a partir del curs 1978-1979. (Acompleix aquest requisit la gent nascuda 

a partir de 1972.)  
4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d'educació secundària públic. 
 
Títol de tècnic/a especialista (FP2) 
 
1. Haver cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a Catalunya.  
2. Haver cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.  
3. Haver cursat tota l'EGB, l'FP1 i l'FP2 a partir del curs 1978-1979. (Acompleix aquest requisit la gent 

nascuda a partir de 1972.) 4. Cal aportar un certificat expedit per qualsevol institut d'educació 
secundària públic. 

 
Resum de les ordres VCP/491/2009 (DOGC 5511) i VCP/233/2010 (DOGC 5610) 


