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GES (Graduat 

d’Educació Secundària) 
 

Descripció: aquests estudis permeten 

completar els ensenyaments bàsics i 

obtenir el títol de Graduat en 

Educació Secundària Obligatòria. 

Continguts: els continguts estan 

estructurats en dos nivells (GES I, GES 

II) i en tres àmbits: 
 

COM: àmbit de la comunicació 
 

• Llengua i literatura catalanes 

• Llengua i literatura castellanes 

• Llengua estrangera (anglès) 

CTE: àmbit cientificotecnològic 
 

• Matemàtiques 

• Ciències de la naturalesa 

• Tecnologia 

• Física i química 

• Biologia i geologia 

SOC: àmbit social 
 

• Ciències socials (educació per 

a la ciutadania i moviments 

migratoris) 

• Geografia i història 

Els mòduls són de dos tipus: comuns i 

opcionals. 

Per obtenir la titulació s’han de 

cursar, acreditar o convalidar: 34 

mòduls. 

Preinscripció: 18 al 26 de juny 2018. 
 

Matrícula alumnat admès: del 3 al 10 
setembre de 2018. 

 
Matrícula alumnat de la llista 

d’espera: a partir del 12 de setembre 

Documentació: fotocòpia i original  
de DNI, targeta sanitària i foto de 
carnet. En el cas dels menors d’edat, 
s’ha de portar també el llibre de 
família. 

 

Certificació de la qualificació 
obtinguda als 4 primers cursos de 
l’ESO. 

 
Accés: poden accedir les persones 

que tenen més de 18 anys o bé que 

els compleixen durant l’any en què 

inicien la formació (2018; o 2019 per 

a la matriculació en el 2n i 3r 

trimestre). 

També poden accedir les persones 

que tenen 16 anys o bé que els 

compleixen durant l’any natural en 

què inicien la formació si es compleix 

alguna de les circumstàncies 

següents: 

• Per raons laborals, que no 

puguin seguir els estudis de 

règim ordinari (justificació 

oficial). 

• Estan en procés d’obtenció 

d’un permís de treball. 
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• Si són esportistes d’alt 

rendiment. 

• Cursen o han cursat PFI. 

• Si participen al programa de 

“Joves per l’ocupació”. 

• Tenen necessitats 

específiques i circumstàncies 

singulars justificades 

oficialment (cal informe de la 

Inspecció d’educació) 

 

Horari GES I i GES II: 

Preu: 25 euros. 
 

Bonificació del 50% per a les famílies 
nombroses de categoria general i 
famílies monoparentals. 
Exempció del 100% per a les famílies 
nombroses de categoria especial, 
discapacitat superior al 33% i  
víctimes del terrorisme. 

 
Presentació del curs: 
17 de setembre de 2018 
Inici de classes: 
18 de setembre de 2018 

 

 
 
 

 
 
 
 

Continuïtat: les persones que 
superen aquesta formació poden 
accedir als ensenyaments següents. 

 

• Batxillerat 

• Cicles formatius de grau mitjà 

• Preparació per a les proves 

d’accés a cicles de grau 

superior. 

• Preparació per a les proves 

d’accés a universitat per a 

majors de 25 anys. 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15:30h a 
16:30h 

     

16:30h a 
17:30h 

     

17:30h a 
18:30h 

     

18:30h a 
19:30h 

     


