INFORMACIÓ DE LES PROVES ESPECÍFIQUES PER A L’ OBTENCIÓ DEL

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
(GESO) PER A PERSONES MAJORS DE 18 ANYS
•

QUÈ ÉS EL GESO?
-

•

QUÈ SÓN LES PROVES ESPECÍFIQUES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
-

-

-

•

El Departament d’Educació convoca les proves específiques per a
l’obtenció del títol de graduat / ada en educació secundària per a majors
de divuit anys.
Hi ha dues convocatòries anuals per a fer les proves, una la primera
quinzena de febrer (a la convocatòria de 2017 els exàmens es van
realitzar el 2 i 3 de febrer), i una altra a l’abril (a la convocatòria de
2017 els exàmens es van realitzar el 6 i el 7 d’abril).
La inscripció és gratuïta i s’ha de fer aproximadament un mes i mig
abans de la prova.
Entenem que de manera general l’ alumnat que ha assistit al curs de
preparació per a la prova acaba el curs amb la convocatòria d’abril.
L’examen fins al moment s’ha realitzat sempre al CFA Les Bernardes , al
carrer Sant Dionís 49-42 de Salt, el telèfon és 972241410. Atès que el
nivell d’inscripcions és molt elevat i no hi ha places per a tothom, en les
últimes convocatòries els nostres alumnes van tant a la seu de Salt com
a la de Mataró o Figueres.

REQUISITS PER A INSCRIURE’S A LES PROVES
-

•

El GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO) és la
titulació mínima del nostre sistema educatiu.
El GESO es pot obtenir assistint a classes de manera presencial o
semipresencial en una escola d’adults, a distància, o bé de manera lliure
presentant-se a una prova, en aquest cas el nivell de català no és
equivalent a l’obtingut amb el GESO.

Tenir 18 anys en el moment de fer els exàmens

ESTRUCTURA DE LES PROVES
-

Les proves estan estructurades en tres àmbits que, de manera global
contenen les diverses àrees:

a. Àmbit de comunicació. La prova d' aquest àmbit inclou, de manera
global, els continguts corresponents a les àrees de les llengües oficials i
la literatura, i la llengua estrangera.
b. Àmbit científictecnològic. La prova d' aquest àmbit inclou, de manera
global, el contingut de les àrees de matemàtiques, ciències de la
naturalesa i tecnologia.

c. Àmbit social. La prova d'aquest àmbit inclou, de manera global, els
continguts de l' àrea de les ciències socials.

•

-

Les àrees d' educació musical i educació visual i plàstica estan incloses
en els tres àmbits esmentats

-

Les persones aspirants es podran examinar d' un, de dos o dels tres
àmbits.

-

La qualificació és global per a cada àmbit (insuficient-suficient-bénotable-excel.lent).

-

Quan s’aproven els tres àmbits s’obté el títol del GESO. Si s’aproven un
o dos àmbits hi ha certificacions acreditatives dels àmbits aprovats per a
convocatòries posteriors.

-

Les proves es realitzen en dos dies consecutius , el primer dia es fan dos
àmbits (científicotecnològic i social) el segon dia l’àmbit de les llengües.

PER QUÈ UN CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES LLIURES DE
GESO?
-

-

•

La nostra escola ofereix un curs de preparació específica a les persones
que volen presentar-se a la prova de manera lliure.
L’experiència del nostre alumnat ens diu que és molt difícil compaginar
feina, família, lleure, estudis... Aquests sempre queden per al final, i la
persona que no s’autoimposa un horari ferri de feina i estudi s’acaba
desmotivant i abandonant el projecte.
Hi ha dues convocatòries a l’any per a fer aquestes proves, però el
contingut del curs de preparació està pensat per a la convocatòria de
maig, així el curs dura un curs escolar (independentment l’alumnat es
pot presentar a les dues convocatòries o a una)

MÉS INFORMACIÓ

-

Serveis Territorials d’Educació a Girona – 872975000

-

CFA Les Bernardes, Sant Dionís, 40-42, Salt 972241410
-

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliuresobtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/

