
Tots els estudis de sistemes educatius estrangers
no universitaris, excepte els idiomes

Títols, diplomes i certificacions han de ser oficials
i originals 
Han d'estar legalitzats
Han d'anar acompanyats de traducció oficial

QUÈ SUPOSA HOMOLOGAR?

QUÈ ES POT HOMOLOGAR?

HOMOLOGACIÓ
CONVALIDACIÓ
D'ESTUDIS

QUÈ SUPOSA CONVALIDAR?

reconeixement del grau acadèmic corresponent
habilita per continuar estudis d'un altre nivell 
 educatiu espanyol
reconeixement dels efectes professionals inherents
al títol de referència

REQUISITS GENERALS

Quan la persona interessada vol continuar els estudis
en un centre educatiu espanyol pot sol·licitar la

convalidació dels estudis estrangers realitzats en el seu
país

 

PER SOL·LICITAR HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ
D'ESTUDIS ESTRANGERS NO UNIVERSITARIS CAL RESIDIR A
CATALUNYA

A TAL EFECTE S'HA D'ACREDITAR AQUEST FET AMB UN
VOLANT D'EMPADRONAMENT

Cal presentar diferents tipus de documents, segons el
títol o l'ensenyament que es vol homologar 

TIPUS D'ESTUDIS
Formació Professional, ensenyaments
artístics superiors i ensenyaments esportius

COM SOL·LICITAR-HO?
Cal demanar cita prèvia al Departament d'Educació

de la Generalitat de Catalunya

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, no hi ha terminis
Quan s'inicia el tràmit de cita prèvia cal indicar: 
 

DOCUMENTACIÓ 

TOT EL QUE NECESSITIS SABER SOBRE HOMOLOGACIÓ / CONVALIDACIÓ,  OPCIONS FORMATIVES 
 

O NECESSITES MÉS INFORMACIÓ, POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES I DEMANAR CITA PER UNA ORIENTACIÓ EDUCATIVA
(PRESENCIAL O ONLINE)

MÉS INFORMACIÓ
Homologació. Estudiar a Cat (Generalitat de Catalunya)
Serveis Territorials (Generalitat de Cataluya)
Serveis Territorials del Vallès Occidental 
Cita prèvia tràmits Educació

Els alumnes de sistemes educatius estrangers
que s'incorporen a un curs d'educació primària o
secundària (ensenyaments obligatoris) no han de
sol·licitar l'homologació

Les persones adultes que volen cursar 
 ensenyaments d'educació secundària
obligatòria, tampoc ho han de sol·licitar

Estudis corresponents a Batxillerat
Internacional

Estudis corresponents a ESO i Batxillerat 

Subtema: Homologació de títols no universitaris
estrangers/ Presentació primera documentació

Cal escollir oficina i municipi

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/preparacio/traduccio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/valles-occidental/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/valles-occidental/
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch&set-locale=ca_ES&portalId=1
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/preparacio/documentacio/
http://queestudiar.gencat.cat/.content/home/homologacio/guies/fp-eas-ee.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/.content/home/homologacio/guies/batxillerat-internacional.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/

