Convocatòria de proves per a
l'obtenció de certificats de català
Calendari
Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)
Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.
Data de la prova escrita: 18.06.2011
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Data de publicació de resultats: 29.07.2011
Certificat de nivell elemental de català (A elemental)
Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.
Data de la prova escrita: 11.06.2011.
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Data de publicació de resultats: 29.07.2011.
Certificat de nivell intermedi de català (B)
Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró,
Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès
i Perpinyà.
Data de la prova escrita: 07.05.2011.
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Data de publicació de resultats: 29.07.2011.
Certificat de nivell de suficiència de català (C)
Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa,
Vic, Vilanova i la Geltrú i Perpinyà.
Data de la prova escrita: 04.06.2011.
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Data de publicació de resultats: 21.09.2011.
Certificat de nivell superior de català (D)
Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa,
Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca
del Penedès.
Data de la prova escrita: 21.05.2011.
Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
Data de publicació de resultats: 29.07.2011.

2011

Canals d’inscripció
 Per Internet: Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat). Les sol·li-

cituds presentades per aquest mitjà gaudiran d’una bonificació del 10% de
l’import de les taxes.
 Per telèfon: 012
Dins dels terminis previstos, ambdós canals estan disponibles les 24 hores del
dia, els 7 dies de la setmana, diumenges i festius inclosos.

Terminis d’inscripció
 Presentació de sol·licituds: de l’11 de febrer al 2 de març de 2011.
 Pagament de sol·licituds: de l’11 de febrer a les 22 h del 3 de març de 2011.
 Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses:

9 de març de 2011
 Període d’esmena de la llista provisional: del 10 al 21 de març de 2011.
 Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses:
1 d’abril de 2011.

Informació complementària
Al lloc web http://www.gencat.cat/llengua es pot obtenir informació detallada
sobre les condicions d’inscripció establertes en la Resolució de convocatòria.
La condicions regulen, entre altres, el procediment que cal seguir per obtenir
les bonificacions per família monoparental o per família nombrosa o l’exempció del pagament per a les persones que acrediten que estan jubilades o les
que acrediten que estan en atur sense cobrar cap prestació. Regula també
l’import de les taxes i el pagament corresponent, i el sistema de les notificacions d’hora i lloc de la prova escrita, de data, hora i lloc de la prova oral i de
publicació de resultats, a banda dels aspectes relacionats amb la realització
de les proves i el procediment d’informació i revisió.
Per obtenir informació sobre els continguts dels exàmens dels diferents certificats i el nivell de coneixements que cada un d’ells acredita, la Direcció General té disponibles opuscles descriptius de les proves i exàmens de mostra a
Internet (http://www.gencat.cat/llengua), a les oficines de la Direcció General
de Política Lingüística, als centres de normalització lingüística i a les oficines i
serveis de català del Consorci per a la Normalització Lingüística.

