
Govern d’Andorra

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms:       Núm. de cens:

Lloc i data de naixement:        Nacionalitat:

Núm. de passaport/DNI:

Adreça electrònica:       Tel. fix/mòbil:

2. Dades de l'examen

Nivell:   A1  A2  B1  B2  C1  C2 

3. Candidats amb adaptacions específiques

El candidat requereix l'adaptació dels exàmens oficials, per necessitats educatives específiques:  Sí1      No

El candidat presenta dificultats de mobilitat per accedir a les aules:  No  Sí, quines: ............................................................................................................

4. Data i signatura

Lloc i data:

Signatura de la persona que sol·licita

Informació complementària

Recordeu que el dia de l'examen heu de presentar el passaport o el DNI i que cal que conserveu el full de recepció/ingrés de Tràmits.
El candidat només es pot inscriure a un únic examen de llengua catalana per convocatòria.

Documentació general que s'ha d'adjuntar

  Fotocòpia del passaport/DNI per als no andorrans.
  Per als candidats amb necessitats educatives específiques, cal lliurar al Servei de Tràmits la sol·licitud d'adaptació dels exàmens oficials per 

a candidats amb necessitats educatives específiques (J1T005) i l'informe especialitzat acreditatiu emès per un professional especialitzat 
col·legiat, reconegut al Principat d'Andorra.

Inscripció als exàmens de llengua catalana
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Com podeu fer el tràmit via internet

Inscripcions en línia: https://www.e-tramits.ad

a) Per escollir l’opció d’inscripció en línia, és indispensable disposar del mòdul d’identificació en línia personal (MIL) que serveix per acce-
dir a totes les plataformes en línia de l’Administració. En cas de no disposar del MIL, cal sol·licitar-lo, de manera gratuïta, al Servei de Tràmits 
del Govern o dels comuns.

b) Una vegada es disposa del MIL, cal  entrar a https://www.e-tramits.ad , apartat “Ciutadà”, anar a “Identificació”, escriure el número 
d’identificació i la contrasenya. Després, s’ha d’anar a la llista de tràmits d’Educació i seleccionar la convocatòria, l’examen i fer efectiu el 
pagament de drets d’examen. Posteriorment, es rep un document que acredita la inscripció i el pagament del dret d’exàmens.

c) Per als candidats amb necessitats educatives específiques, cal emplenar l’apartat corresponent. S’ha de lliurar la documentació pertinent 
al Servei de Tràmits de Govern o a l’Àrea encarregada dels exàmens oficials al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior

Legislació aplicable

• Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993.
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003, publicada al BOPA 
• Decret que regula el fitxer de dades personals: «Registre dels candidats que es presenten per lliure a l’obtenció de títols oficials així com els candidats que es 

presenten per lliure a les proves oficials d’accés a estudis i formacions ofertes pel ministeri encarregat de l’educació», del 12 de març del 2008.
• Decret de la Comissió de mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l’Educació, del 16 de gener del 2003.
• Decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d’Andorra, del 10 de setembre del 2004, publicat al BOPA.
• Decret de modificació de l’Annex del Decret regulador de la Comissió de mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l’Edu-

cació, del 18 de febrer del 2015, publicat al BOPA.


