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’IES Poblenou-ECAIB. Aquestes dades
queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 esmentada.

Sol·licitud de reconeixement d’equivalència. Certificat de nivell de suficiència de
català (C) aportant títol de BUP
Dades personals

NIF

C Cognoms, nom_____________________________________________

Adreça ______________________________________________________________ CP ____________

Municipi _________________________________________ Telèfon _____________________________

Exposo
Que acompanyo la sol·licitud amb els documents següents:
Llibre d’escolaritat d’EGB
o
Certificat del darrer centre on s’han cursat els estudis d’EGB
i
Llibre de qualificacions de BUP
o
Certificat o del darrer centre on s'han cursat els estudis de BUP

Demano
Que atorgueu el reconeixement de l’equivalència entre els estudis que he cursat i el certificat del nivell C,
de la Direcció General de Política Lingüística.

_____________________ , ___ d________________ de 200
Signatura

Director de l’IES Poblenou

Extracte de l’ordre VCP/17/2008, de 14 de gener, de segona modificació de l’Ordre PRE/228/2004,
de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de
català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener.
4. Certificat de nivell de suficiència de català (C)
4.1 Títols de l’ensenyament reglat no universitari
Títol de batxillerat (BUP), sempre que s’hagi cursat tota l’EGB i el BUP a Catalunya, i s’hagi cursat la matèria de
llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.

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 DGPL.
1. Equivalències generals entre els títols de l’ensenyament reglat no universitari i els certificats de la DGPL
1.1. Procediment
L’aspirant al reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i els certificats de la Direcció General de
Política lingüística que es trobi en algun dels sis casos de la taula d’equivalències de l’apartat 1.1 haurà de
presentar, en qualsevol institut d’educació secundària (IES), una sol·licitud d’acord amb el model 2, acompanyada de
la documentació requerida (titulació i acreditació conforme ha estat escolaritzat/ada a Catalunya, havent cursat la
matèria de català de forma oficial en tota l’escolaritat a què es fa referència en la taula d’equivalències).
Acreditació d’escolaritat
L’interessat haurà d’acreditar que ha fet a Catalunya tota l’escolarització que es demana per a cada equivalència
i que ha cursat la matèria de català de manera oficial cada any.
L’acreditació de l’escolaritat en cadascun dels sis casos recollits en la taula d’equivalències pot fer-se de les
maneres següents:
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 (cas 1) i, a més, el llibre de qualificacions de BUP,
o el certificat del darrer centre on s'han cursat els estudis de BUP, d'acord amb el model 1. La data que s'ha de tenir
en compte és la de finalització del 3r curs.
1.2. Expedició del certificat per part dels instituts d’educació secundària públics
L’institut d’educació secundària (és a dir,centre públic) on s’hagi presentat la sol·licitud del certificat de
coneixements de català, en cas que el sol·licitant reuneixi les condicions establertes en la taula d’equivalències de
l’apartat 1.1, expedirà un certificat d’acord amb el model 3. En cas que el sol·licitant no reuneixi alguna de les
condicions esmentades, s’indicarà quin dels requisits no compleix.
2. Altres casos de reconeixement d’equivalència entre els estudis cursats i els certificats de la Direcció General
de Política Lingüística
L’aspirant al reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i els certificats de la Direcció General de
Política Lingüística que no es trobi en cap dels casos recollits en la taula d’equivalència de l’apartat 1.1 pot presentar
una sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa dels seus estudis, segons el que s’indica en l’apartat
1.2, a qualsevol delegació territorial del Departament d’Ensenyament o als serveis centrals d’aquest Departament.
Les sol·licituds aniran adreçades al Servei d’Ordenació Curricular de la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

