
HOMOLOGACIONS DE LLENGUA CATALANA (ESO) 

Segons l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, publicada al BOIB núm. 115, de 26 d’agost de 2014, els 
centres educatius són els encarregats de tramitar l’homologació dels estudis de llengua catalana d’ESO (a partir del curs 1999-2000) finalitzats a les 
Illes Balears. L’homologació dels estudis de llengua catalana d’ESO finalitzats a Catalunya o a la Comunitat Valenciana es tramitaran a l’IEB. 

REQUISITS GENERALS 

 Haver obtingut el títol de graduat en ESO (a partir del curs 1999-2000) a les Illes Balears. 
 No haver obtingut en proves lliures el títol de cap dels estudis que s’han de tenir en compte per a l’homologació. 
 No haver tingut exempció o convalidació de la matèria de llengua catalana i literatura en els estudis que es tenen en compte per a l’homologació.  

REQUISITS ESPECÍFICS 
 CERTIFICAT A2 CERTIFICAT B1 CERTIFICAT B2  
Del curs 1999-2000 

al curs 2002-2003 

ESO  
 -Haver cursat la totalitat de l’educació secundària obligatòria i, com a mínim, el tercer cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears. 

-Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO. 
-Haver obtingut una qualificació d’aprovat o de bé a la 
matèria de llengua catalana i literatura a quart d’ESO.  

-Haver obtingut una qualificació de notable o d’excel·lent a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart d’ESO.  

Del curs 2003-2004 

al curs 2010-2011 

ESO 

 -Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura de forma oficial 
al tercer cicle d’educació primària i a tots els cursos de l’educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears. 
-Haver superat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al final 
d’aquesta etapa. 

Adaptació curricular significativa 

 -Haver tengut adaptació curricular significativa a la matèria de llengua catalana 
en algun curs d’ESO. 
-Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura de forma oficial 
al tercer cicle d’educació primària i a tots els cursos de l’educació secundària 
obligatòria a les Illes Balears. 
-Haver superat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al final 
d’aquesta etapa. 

Programa de diversificació curricular 

 -Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura o l’àmbit 
sociolingüístic, en el cas de diversificació curricular, de forma oficial a tercer 
cicle d’educació primària i a tots els cursos de l’educació secundària obligatòria 
a les Illes Balears. 
-Haver superat l’àmbit sociolingüístic en què estigui inclosa l’àrea de llengua 
catalana. 

Educació secundària per a persones adultes (ESPA) 

 -Haver cursat de forma oficial l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura 
al tercer cicle d’educació primària i a tots els cursos de l’educació secundària 
obligatòria i/o el camp de coneixement de comunicació a l’ESPA a les Illes 
Balears. 
-Haver superat el camp de coneixement de comunicació en què estigui inclosa la 
llengua catalana. 



 CERTIFICAT A2 CERTIFICAT B1 CERTIFICAT B2 

Del curs 2011-2012 

al curs 2012-2013 

ESO 

 -Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle 
d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,  com a llengua 
d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a 
centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, sempre que hagin finalitzat l’ESO en un centre de les Illes Balears,  que 
presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als estudis fets a Catalunya o la Comunitat Valenciana i que aquests 
estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50 %. 
 -Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 5, 6 o 7 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 8, 9 o 10 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

Adaptació curricular significativa 

-Haver tengut adaptació curricular significativa en la matèria 
de llengua catalana i literatura a tercer o quart d’ESO. 
-Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i 
literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer 
cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús 
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a 
llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del 
còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment 
aquests estudis a centres de Catalunya o de la Comunitat 
Valenciana, sempre que hagin finalitzat l’ESO en un centre de 
les Illes Balears, que presentin justificació d’haver cursat la 
llengua catalana als estudis fets a Catalunya o la Comunitat 
Valenciana i que aquests estudis s’hagin fet a centres on l’ús 
de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 
50 %. 
 -Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a 
quart curs d’ESO. 

 

Programa de diversificació curricular 
 -Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura 

a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle 
d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua 
d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari. 
Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a 
centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, sempre 
que hagin finalitzat l’ESO en un centre de les Illes Balears, que 
presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als 
estudis fets a Catalunya o la Comunitat Valenciana i que 
aquests estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua 
catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 50 %. 
-Haver aprovat l’àmbit sociolingüístic dels nivells en què s’ha 
cursat. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 CERTIFICAT A2 
 

CERTIFICAT B1 CERTIFICAT B2 

Del curs 2011-2012 
al curs 2012-2013 

Programa de qualificació professional inicial (PQPI)  

-Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària i als dos primers cursos de l’ESO a 
centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi,  com a 
mínim, al 50% del còmput horari. 
-Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura dins l’àmbit de comunicació dels mòduls de caràcter voluntari de PQPI 
conduents a l’obtenció del títol d’educació secundària obligatòria. 

 

 -Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a 
tercer d’ESO. 

Educació secundària per a persones adultes (ESPA) 

 -Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tots 
els cursos de l’ESO/ESPA i, com a mínim, al tercer cicle 
d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua 
d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput horari. 
Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a 
centres de Catalunya o la Comunitat Valenciana sempre que 
hagin finalitzat l’ESPA en un centre de les Illes Balears i 
presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als 
estudis fets a Catalunya o la Comunitat Valenciana a centres 
on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a 
mínim, al 50 %. 
- Haver superat el mòdul de llengua catalana i literatura a 2n-2 
d’ESPA. 

 

ESO (centres estrangers a les Illes Balears) 

 - Haver fet un o dos cursos del tercer cicle de primària en un centre estranger a les Illes Balears on s’hagi cursat la matèria de 
llengua catalana i literatura i haver fet la totalitat de l’ESO en el sistema educatiu espanyol en un centre de les Illes Balears on 
l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 50% del còmput 
horari. 
-Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 
-Haver obtingut una qualificació de 5, 6 o 7 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 8, 9 o 10 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart d’ESO. 

 

 

 

 



 

 CERTIFICAT A2 
 

CERTIFICAT B1 CERTIFICAT B2 

A partir del curs 

2013-2014 

ESO 

 -Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle 
d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua 
d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a 
centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, sempre que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als 
estudis fets a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i que aquests estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua catalana a 
l’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. 
-Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 5, 6 o 7 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 8, 9 o 10 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

Adaptació curricular significativa 

-Haver tengut adaptació curricular significativa en la matèria 
de llengua catalana i literatura a tercer o quart d’ESO. 
-Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i 
literatura a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer 
cicle d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús 
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a 
llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del 
còmput horari. Els alumnes poden haver cursat parcialment 
aquests estudis a centres de Catalunya o de la Comunitat 
Valenciana, sempre que presentin justificació d’haver cursat la 
llengua catalana als estudis fets a Catalunya o a la Comunitat 
Valenciana i que aquests estudis s’hagin fet a centres on l’ús 
de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 
30% del còmput horari. 
-Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a 
quart curs d’ESO. 

 

Programa de diversificació curricular 

 -Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura 
a tots els cursos de l’ESO i, com a mínim, al tercer cicle 
d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua 
d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. 
Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a 
centres de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, sempre 
que presentin justificació d’haver cursat la llengua catalana als 
estudis fets a Catalunya o a la Comunitat Valenciana i que 
aquests estudis s’hagin fet a centres on l’ús de la llengua 
catalana a l’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del 
còmput horari. 
-Haver aprovat l’àmbit sociolingüístic dels nivells en què s’ha 
cursat. 

 

 



 CERTIFICAT A2 
 

CERTIFICAT B1 CERTIFICAT B2 

A partir del curs 
2013-2014 

Programa de qualificació professional inicial (PQPI) 

-Haver cursat l’àrea o la matèria de llengua catalana i literatura al tercer cicle de primària i als dos primers cursos de l’ESO a 
centres de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi,  com a 
mínim, al 30% del còmput horari. 
- Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura dins l’àmbit de comunicació dels mòduls de caràcter voluntari de PQPI 
conduents a l’obtenció del títol d’educació secundària obligatòria.  

 

 -Haver aprovat la matèria de llengua catalana i literatura a 
tercer d’ESO. 

Educació secundària per a persones adultes (ESPA) 

 -Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tots 
els cursos de l’ESO/ESPA i, com a mínim, al tercer cicle 
d’educació primària a centres de les Illes Balears on l’ús de la 
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua 
d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. 
Els alumnes poden haver cursat parcialment aquests estudis a 
centres de Catalunya o la Comunitat Valenciana sempre que 
hagin finalitzat l’ESPA en un centre de les Illes Balears i 
presentin justificació d’haver cursat l’àrea de llengua catalana 
als estudis fets a Catalunya o la Comunitat Valenciana a centres 
on l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament arribi, com a 
mínim, al 30% del còmput horari. 
-Haver superat el mòdul de llengua catalana i literatura a 2n-2 
d’ESPA. 

 

ESO (centres estrangers a les Illes Balears) 

 -Haver fet un o dos cursos del tercer cicle de primària i/o un curs de l’ESO en un centre estranger a les Illes Balears on s’hagi 
cursat la matèria de llengua catalana i literatura. 
-Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tres cursos de l’ESO, un dels quals ha de ser quart, en el sistema 
educatiu espanyol en un centre de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua 
d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. 
-Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 5, 6 o 7 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 8, 9 o 10 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart d’ESO. 

ESO (centres a l’estranger o centres espanyols fora del domini lingüístic català) 

 -Haver fet un curs de l’ESO en un centre a l’estranger o en un centre espanyol fora del domini lingüístic català. 
-Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura a tres cursos de l’educació secundària obligatòria, un dels quals ha  de ser 
quart, en un centre de les Illes Balears on l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament 
arribi, com a mínim, al 30% del còmput horari. 
-Haver cursat la matèria de llengua catalana i literatura, com a mínim, al tercer cicle de primària a centres de les Illes Balears on 
l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament arribi, com a mínim, al 30% del còmput 
horari. 
-Haver superat la matèria de llengua catalana i literatura a quart curs d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 5, 6 o 7 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart d’ESO. 

-Haver obtingut una qualificació de 8, 9 o 10 a la matèria de 
llengua catalana i literatura a quart d’ESO. 

 


