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Presentació de documentació complementària a la sol·licitud d’homologació  
o convalidació d’estudis estrangers no universitaris 

Dades de la sol·licitud d’homologació o convalidació   

H
 

omologació o convalidació sol·licitada 

Dades de la persona que presenta la documentació  

Exposo 

Que presento documentació complementària següent, d’acord amb el requeriment de documentació del 
Departament d’Educació. 

Documentació que s’adjunta 

Tipus de documentació Presentada Legalitzada Traduïda 

Títol o diploma / Certificat de finalització d’estudis  

Certificat acadèmic d’estudis 

Llibre d’escolaritat / Certificat acadèmic personal d’estudis espanyols 

DNI, passaport, NIE o altres 

Altra documentació de caràcter acadèmic 

Acreditació de l’abonament de la taxa (excepte quan se sol·liciti 
l’homologació del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria). 

Servei d’Escolarització i Registre de Títols  
Via Augusta, 202, 08021, Barcelona
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Cognoms Nom  Telèfon 

Adreça  Codi postal Localitat 
 
Adreça electrònica 
 

 
 

 ESO / batxillerat  FP / Música / Dansa / Esports 
Núm. de l’expedient Data de presentació de la sol·licitud   

Cognoms Nom  Telèfon 
 

 
Adreça electrònica 

Adreça  Codi postal Localitat 

 
 

 

 

 

    

   

   

   

   

   

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altra documentació (especifiqueu-la): 

Lloc i data 

Signatura de la persona que presenta la documentació 
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