
 

INFORMACIÓ, REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER PERINSCRIURE’S AL 

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES) 

 

 

Informació sobre 

el curs 

El GES està compost per 34 mòduls de durada 

trimestral, dividits en dos cursos (GES 1 i GES 2). 

 

Informació GES al CFA El Vendrell (click aquí) 

 

Informació GES al Departament d’Educació (click aquí) 

 

Durada 

 

 

De setembre a juny cada curs 

 

Horari 

 

 

El marc horari general és de dilluns a divendres de 9:30 

a 14:00 

 

 

Preu 

Gratuït (aportació per material de 5€ per trimestre) 

Assegurança escolar: 1,12 € (menors de 28 anys del 

segon curs de GES) 

 

Títol 

 

 

Graduat en Educació Secundària 

Requisits d’accés Tindre 18 anys o més, o complir-los durant l'any 

natural, es a dir, complir-los durant el 2020 

Si tens 16 i 17 anys, o bé els compleixes durant l'any 
natural -2020-, et pots preinscriure si et trobes en alguna 
d'aquestes situacions:  

 Tenir un contracte laboral que impedeixi assistir 
als centres educatius en règim ordinari,  

 Trobar-se en procés d'obtenir un permís de 
treball,  

 Ser esportista d'alt rendiment, 
 Haver cursat i superat un PFI, 
 Participar al programa d'experiència professional 

https://agora.xtec.cat/afaelvendrell/oferta-educativa-presencial/ges-presencial/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/secundaria/?p_id=280&estudi


 

per a l'ocupació juvenil a Catalunya, “Joves per 
l'ocupació”. 

 Altres excepcions (consultar al Centre) 

Per accedir directament al segon curs del GES o 
convalidar assignatures: 

 Si teniu certificat de notes de 3r ESO aprovat i/o 
de 4t d’ESO cursat 

 Graduat Escolar (EGB) 
 1er curs de FP1 aprovat 
 Altres documents oficials que acreditin les 

convalidacions (les ha d’aprovar el Centre) 

 

 

Documentació 

requerida 

 

emplenada i signada 
 

alumna, o de la targeta de residència on consti el NIE o 
el passaport en el cas d'alumnes estrangers. 
 

individual). En cas de no disposar de targeta sanitària 
cal comunicar-lo expressament al centre.  
 

altre document oficial que acrediti els ensenyaments 
previs 
 

sol·licitud sigui diferent de la que consta al DNI, es 
recomana adjuntar a la preinscripció un volant 
d’empadronament 
 

que encara no tenen els 18 
anys,  original i fotocòpia del DNI vigent del pare, mare o 
tutor; original i fotocòpia del llibre de família; i 
autorització signada per pare, mare o tutor. 

 

compleixes durant l'any natural -2020-, documentació 
que acrediti algun dels supòsits esmentats als requisits 
 

 



 

 


