
Certificats d’equivalència de coneixement del catal à 
 

Equivalències generals entre els títols de l'ensenyament reglat no universitari  i els 
certificats de la Direcció General de Política Lingüística. 

Taula general d'equivalències 

TÍTOLS DE L’ENSENYAMENT  REGLAT NO UNIVERSITARI  CERTIFICAT 
DGPL 

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 1978-79*. 

B 

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 1978-79*. 

B 

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 portar un certificat expedit 
amb aquesta finalitat, a sol·licitud de la persona interessada, per l’òrgan 
competent que determini el govern d’Aragó. 

B 

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. Aquesta equivalència és 
d’aplicació a partir del curs 2007-08, sense caràcter retroactiu.    

C 

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. 

C 

Títol de batxillerat (LOGSE) sempre que s’hagin cursat a Catalunya 
almenys 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.  

C 

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 1978-79*. 

C 

Títol de tècnic/a especialista (FP2), sempre que s’hagi cursat tota 
l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la 
matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats. A 
partir del curs 1978-79*. 

C 

 
* Els instituts admetran a tràmit únicament les sol·licituds de persones que hagin iniciat els 
seus estudis a partir del curs 1978-1979 inclòs  (atès que l'ensenyament del català va ser 
obligatori a Catalunya a partir del curs 1978-1979 d'acord amb l'Ordre de 14 de setembre de 
1978, de desplegament del Reial decret 2092/1978, de 23 de juny, per la qual es regula la 
incorporació de la llengua catalana al sistema d’ensenyament a Catalunya. 
 


