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Convocatòria de proves per a l'obtenció dels certificats de llengua
catalana de la Direcció General de Política Lingüística
Cada any la Direcció General de Política Lingüística convoca les proves per obtenir els certificats de
llengua catalana, els quals permeten acreditar el grau de coneixement del català a efectes d'aprenentatge de
la llengua, laborals (tant a l'administració pública com al món socioeconòmic), acadèmics o per interès
personal.
Es poden fer les proves per obtenir els certificats següents:
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bàsic de català (A2).
elemental de català (B1).
intermedi de català (B2).
de suficiència de català (C1).
superior de català (C2).

L’any 2014 es van adaptar les denominacions dels certificats de català de la Direcció General de Política
Lingüística a les denominacions del Marc europeu comú de referència. La correspondència amb les
denominacions anteriors és la següent:
Actual
Nivell
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Anterior

bàsic (A2)
elemental (B1)
intermedi (B2)
de suficiència (C1)
superior (C2)

Nivell bàsic (A bàsic)
Nivell elemental (A elemental)
Nivell intermedi (B)
Nivell de suficiència (C)
Nivell superior (D)

2018:
Dates i terminis d'inscripció:

Presentació de sol·licituds: del 29.1.2018 al 14.2.2018.
Pagament: del 29.1.2018 al 15.2.2018 fins a les 22 h.
Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 27.2.2018.
Període d'esmena de la llista provisional: del 28.2.2018 al 9.3.2018.
Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 22.3.2018.
Sol·licituds d'inscripció:
Les sol·licituds s'han de presentar bé per mitjà del tràmit específic del portal Tràmits gencat de la Generalitat de
Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/ [1]), o bé es poden tramitar presencialment
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Links:
[1] http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proves-per-a-lobtencio-de-certificats-de-llengua-catalana?cat
egory=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
[2] https://www.barcelonesjove.net/tags/examen
[3] https://www.barcelonesjove.net/tags/Llengua
[4] https://www.barcelonesjove.net/tags/proves
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