
1Jfl Generalitat de Catalunya 
tL! Departament d'Ensenyament 

lnstitut Mare de Déu de la Candelera 

Sol licitud de certificat acreditatiu deis coneixements de catalá per als processos de 
selecció de personal ¡ provisió de llocs de trebalis de lAdministració de la Generalitat 
de Catalunya 

Dades personals del sol Iicitant 

Cognoms i nom 
	

DNI 

Domicili (carrer/plaça/avinguda/ ... ) 	 Núm. 	Pis 

Localitat 
	

Codi postal 	Teléfon 

SOL LIC ITA; 

El reconeixement 1 expedició del certificat corresponent a i'equivaléncia entre els estudis que 
ha cursat i el certificat de niveli de catalá de la Junta Permanent de Catalá a 
efectes dacreditació deis coneixements del catalá a les convocatóries d'accés a la funció 
pública i als concursos de mérits per a la provisió de places al servei de ladministració de la 
Generahtat de Catalunya, els seus Departaments, els seus organismes autónoms i les 
entitats gestores de la seguretat social, ¡ a tal efecte adjunta la següent documentació; 

Titol/s de 

Certificació de no haver estar exempt de catalá en l'etapa de 

Cópia dei llibre d'escolaritat i quaIificacions de 

L'Ametlla de Mar, 	 _____de/d' 	de 

Sr. Director de l'!nstitut Mare de Déu de la Candelera 



fffl Generalitat de Catalunya 
JJZ Departament d'Ensenyament 

lnstitut Mare de Déu de la Candelera 

Normativa aplicable, i condicioris per a l'expedició deIs certificats per part deIs centres 
públics d'Educació Secundária de la Generalitat de Catalunya 

Dacord amb la disposició addicional la del Decret 161/2002, dli de juny sobre l'acreditació del coneixement del catalá ¡ 
l'aranés en eis processos de selecció ¡ de provisió de llocs de trebali de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 
núm. 3660, de 19.06.2002) i lOrdre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre títois, diplomes i certificats equivalents als certificats 
de coneixements de catalá de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 4168, de 06.07.2004)1 les modificacions 
establertes a les Ordres VCP/l 3/2007 i VCP/l 712008 

Certificat de niveil intermedi de catalá. (B2) 
Títols de l'ensenyament realat no universitari. 

Títol de graduació escolar (EGB), sempre que 
shagi cursat tota I'EGB a Catalunya ¡ s'hagi 
cursat la matéria de iiengua catalana en la 
totalitat deis estudis esmentats a partir del curs 
1978-1979. Per acreditar les condicions 
académiques esmentades, cal aportar un 
certificat expedit, a sol-licitud de la persona 
interessada, per qualsevoi institut d'educació 
secundária públic de la manera que determina la 
Direcció General d'lnnovació. 

Títol de técnic/a auxiliar (FP1), sempre que 
s'hagi cursat tota i'EGB ¡ i'FPi a Catalunya i 
shagi cursat la matéria de ¡lengua catalana en 
la totaiitat deis estudis esmentats a partir del 
curs 1978-1979. Per acreditar les condicions 
académiques esmentades, cal aportar un 
certificat expedit, a sol licitud de la persona 
interessada, per qualsevol institut d'educació 
secundária púbiic de la manera que determina la 
Direcció General d'lnnovaciá. 

Títol de graduació en educació secundária 
(ESO), sempre que shagi cursat ¡ aprovat 
l'assignatura de lengua catalana durant la 
totalitat de leducació secundária obligatória 1, 
com a mínim, quatre cursos de leducació 
primária a centres de l'Aragó. Per acreditar les 
condicions académiques esmentades, cal 
aportar un certificat expedit amb aquesta 
finalitat, a sol-licitud de la persona interessada, 
per i'órgan competent que detennini el govern 
dA ragó.. 

Certificat de nivel¡ de suficiéncia de catalá. (Ci) 
Títols de l'ensenyament reglat no universitari. 

Títoi de graduació en educació secundária 
(ESO), sempre que shagin cursat a Catalunya 
almenys tres cursos qualssevol de primária i tota 
¡'ESO ¡ shagi cursat ¡ aprovat la matéria de 
¡lengua catalana en la totalitat deis estudis 
mínims esmentats. Per acreditar les condicions 
académiques esmentades, cal aportar un 
certificat expedit, a sol-licitud de la persona 
interessada, per qualsevol institut deducació 
secundária púbiic de la manera que determina la 
Direcció General d'lnnovació. 

Títol de graduació en educació secundária 
obtingut als centres i aules de formació de 
persones aduites, sempre que s'hagin cursat a 
Catalunya almenys vuit cursos quaissevoi entre 
la primária i 'ESO, i que s'hagi cursat i aprovat 
¡'área de Llengua catalana ais centres ¡ aules de 
formació de persones aduites. Per acreditar les 
condicions académiques esmentades, cal 

aportar un certificat expedit, a sol-licitud de la 
persona interessada, per una escola dadults 
autoritzada de la manera que determina la 
Direcció General d'Ensenyaments 
Professionals, Artístics 1 Especialitzats. 

Títol de batxiilerat (LOGSE) sempre que s'hagin 
cursat a Catalunya tres cursos qualssevol de 
primária ¡ cinc cursos quaissevol entre ¡'ESO i el 
batxilierat, ¡ s'hagi cursat la matéria de ¡lengua 
catalana en la totalitat deis estudis mínims 
esmentats. Per acreditar les condicions 
académiques esmentades, cal aportar un 
certificat expedit, a sol-licitud de la persona 
interessada, per qualsevol institut d'educació 
secundária públic de la manera que determina la 
Direcció General dInnovació. 

Títol de batxilierat (BUP), sempre que s'hagi 
cursat tota i'EGB ¡ el BUP a Catalunya i s'hagi 
cursat de manera oficial la matéria de ¡lengua 
catalana en la totalitat deis estudis esmentats a 
partir del curs 1978-1979. Per acreditar les 
condicions académiques esmentades, cal 
aportar un certificat expedit, a sol-licitud de la 
persona interessada, per qualsevol institut 
d'educació secundária públic de la manera que 
determina la Direcció General d'lnnovació 

Títol de técnic/a especialista (FP2) sempre que 
s'hagi cursat tota l'EGB iFP1 ¡ i'FP2 a Catalunya 
¡ s'hagi cursat de manera oficial la matéria de 
¡lengua catalana en la totalitat deis estudis 
esmentats a partir del cure 1978-1979. Per 
acreditar les condicions académiques 
esmentades, cal aportar un certificat expedit, a 
sol-licitud de la persona interessada, per 
qualsevol institut d'educació secundária públic 
de la manera que determina la Direcció General 
d'lnnovació. 

Documentació que cal aportar al centre en el moment 
de sol-¡¡citar la certificació corresponent: 

1. FuIl de sol-licitud de certificat acreditatiu deis 
coneixements de catalá per ais processos de 
selecció de personal ¡ provisió de llocs de 
treballs de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

2. Fotocópia ¡ original del ¡libres d'escolaritat ¡lo 
quaiificacions de tots els estudis que ha realitzat 
i'alumne. En el seu defecte, cal que i'alumnat 
presentí certificació del centre/s on va cursar els 
seus estudis (s'ha d'explicitar clarament eis 
nivelis ¡ cursos académics), i s'ha de fer constar 
que s'ha cursat la materia de Liengua Catalana 
de forma oficial durant els estudis certificats. 

3. Fotocópia dei DNI 


