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(E - 1) GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Totes aquelles persones que en el seu moment no es van treure el Graduat en Educació
Secundària Obligatòria tenen la possibilitat, un cop complerts els 18 anys, de poder obtenir
el títol.
Per treure’s el Graduat en Educació Secundària (GES) hi ha tres opcions:

1- Fer-ho per lliure
Les proves es divideixen en tres àmbits: Àmbit de la comunicació, Àmbit social i Àmbit
cientificotecnològic. Només la superació dels tres àmbits comporta l’obtenció del GES,
de tota manera si s’aprova algun dels àmbits es manté la nota per a properes
convocatòries.
S’estudia per lliure. S’ha de tenir com a mínim 18 anys el dia de la prova.
Hi ha dues convocatòries a l’any:
De l’1 al 10 de febrer de 2019. Exàmens: 7 i 8 de març 2019
Del 30 de setembre al 6 d’octubre de 2019. Exàmens: 7 i 8 de novembre 2019
http://ensenyament.gencat.cat (

Proves d’obtenció de títols)

2- Classes presencials
A un Centre o Aula de Formació d’Adults. Els mateixos centres són els que t’avaluen. Els
estudis s’estructuren en trimestres.
Hi poden accedir totes les persones més grans de 18 anys. Poden accedir-hi també
joves de 16 i 17 anys si justifiquen motius laborals o altres circumstàncies específiques.
Centres i aules d’adults a Vilafranca del Penedès:
ESCOLA D’ADULTS VILAFRANCA
(Públic)
Av. Tarragona, s/n.
(Institut Eugeni d’Ors)
Tel. 93 890 53 77 (tardes)
www.cfavilafrancadelpenedes.cat
Inscripcions: del 18 al 25 de juny 2019

CENTRE D’ESTUDIS VILAFRANCA
EXCELLENS (Privat)
C. Papiol, 5. Tel. 93 892 45 69.
www.excellens.cat
LINGO MÓN (Privat)
C. del Cid, 3, local 1 i local 2.
Tel. 93 892 50 30. www.lingomon.com

3- A distància
Mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC) es poden fer els continguts del 2n Cicle de
l’ESO.
Hi poden accedir totes les persones més grans de 18 anys. Poden accedir-hi també
joves de 16 i 17 anys si justifiquen motius laborals o altres circumstàncies específiques.
La modalitat és a distància, a través del campus IOC, un entorn virtual d’ensenyament i
aprenentatge. Els exàmens són presencials, tot i que té molta importància en l’avaluació
final el lliurament dels treballs per quinzenes.
Estructura trimestral que permet accedir-hi durant tot el curs, tres períodes d’inscripció:
Trimestre de tardor del 2019: alumnat nou, del 3 al 10 de setembre del 2019
Trimestre d'hivern del 2020: alumnat nou, de l’11 al 15 de novembre del 2019
Trimestre de primavera del 2020: alumnat nou, del 10 al 14 de febrer del 2020
https://ioc.xtec.cat/educacio/ges
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