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NIVELL C (CERTIFICAT DE NIVELL DE SUFICIÈNCIA DE CATALÀ) 

Documentació que cal presentar en el moment de sol·licitar-ho: 

- DNI del sol·licitant 

- Títol ESO, Batxillerat, BUP o FP2 

- Llibre d’escolaritat (EGB, ESO, BUP o Batxillerat), historial acadèmic o 
certificat del centre (per acreditar que s’ha cursat i/o aprovat, segons 
correspongui, l’assignatura de la llengua catalana en tots els cursos 
requerits i d’acord amb el que s’exigeix en cada cas, veure els requisits 
que es detallen a continuació). 

Per demanar el certificat cal complir un dels requisits següents: 

 Tenir el Títol de graduació en educació secundària (ESO), sempre que 
s'hagi cursat a Catalunya almenys tres cursos qualsevol 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 2007-2008, sense caràcter retroactiu. 

 Tenir el 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 qualsevol 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. 

 Tenir el Títol de batxillerat (LOGSE o LOE), sempre que s'hagin cursat a 
Catalunya tres cursos qualsevol de primària i cinc cursos qualsevol entre 
l'ESO i el batxillerat i s'hagi cursat la matèria de llengua catalana en la 
totalitat dels estudis mínims esmentats. 

 Tenir el 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 
1978-1979. 

 Tenir el 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 1978-1979. 

 

 


