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Escola d'Alta Formació

2019-2020
CURS PREPARACIÓ GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
(ESO)
INFORMACIO GENERAL
El Departament d’Educació convoca la prova lliure per a l’obtènció del Títol de
graduat en educació secundària, dues vegades l’any (mitjans maig i desembre).
Requisits per presentar-se a les proves:
•

Per poder fer aquesta prova cal tenir complerts els 18 anys.

ESTRUCTURA DE LA PROVA:
La prova té 3 àmbits:
1. Àmbit de la comunicació: (4hores)
•

A).- Llengua i literatura Castellana (100p. Cal aprovar mínim 40%).

•

B).- Llengua i literatura Catalana (100p. Cal aprovar mínim 40%).

•

C).- Idioma estranger (anglès o francès). (100p.)

•

La Nota d’aquest àmbit és la mitjana de les tres notes, però cal obtenir un
mínim de 40 punts en català i castellà per superar l’àmbit, encara que la
mitjana sigui 5 o superior.

2. Àmbit cientificotecnològic: (3 hores)
•

Matèries: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes
relacionats amb la salut i el medi ambient.

•

En l’avaluació dels exercicis es té en compte el plantejament, la resolució
i la solució del problema. Els exercicis incomplets reben la puntuació
proporcional corresponent.

3. Àmbit social: (2 hores)
•

Matèries: ciències socials, geografia, història, educació per a la
ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica i música.
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QUALIFICACIÓ de la prova:
La qualificació és global per a cada àmbit; també es dóna en números sense decimals.
Per obtenir el títol de graduat ESO, cal superar els 3 àmbits.

CONVALIDACIÓ D’ÀMBITS
•
•
•

•
•
•

Les persones que han cursat determinats ensenyaments poden sol·licitar-ne la
convalidació i quedar exempts d’examinar-se dels àmbits que es convalidin.
La convalidació d’àmbits s’ha d’indicar en la sol·licitud d’inscripció.
Les persones que demanen convalidació han de presentar, a finals d’abril, al
centre on faran la prova, la documentació següent:
• L’original del llibre d’escolaritat o
• L’original de l’historial acadèmic on consti aprovats els ensenyaments
que poden ser equivalents o
• Un certificat de qualificacions emès pel centre on es van cursar els
ensenyaments que poden ser equivalents.
Els butlletins de notes no són, en cap cas, documents acreditatius
L’alumne ha d’assistir a totes les assignatures fins que no tingui resolució
positiva.
Exempció llengua catalana: menys d’un any empadronats a Catalunya.

PREVISIÓ DE DATES:
Inscripció a la prova: febrer 2020
Prova: febrer-març 2020
PREU:
Pagament:

Comptat: 1.300,00€
Ajornat:
350,00€ matrícula i 6 rebuts 179,00€ cadascun.
Material inclòs. Professors llicenciats especialitzats.

Nota: Els alumnes que l’any anterior no varen assolir la convocatòria i vulguin
tornar a matricular-se el preu del curs serà de:
150,00€ de matrícula i 6 rebuts de 160,00€
150,00€ de matrícula i 6 rebuts de 140,00€ (amb una part de la prova aprovada)
I en el cas de voler preparar només algunes assignatures el preu per assignatura
serà de 40,00€/mes.

HORARI:

Matins: de dilluns a dijous de 18:00h. a 21:00h. (segons matèries)
Presentació: 30 de setembre
Inici del curs: 1 d’octubre
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MODALITAT SEMIPRESENCIAL. LLETRES
L’alumne tindrà accés al Campus Virtual de CESI. Aquí podrà consultar Online els
llibres de totes les assignatures i qualsevol material necessari per al seguiment del curs.
També hi trobarà recursos d’aprenentatge com exercicis, vídeos, exàmens, etc.
L’alumne tindrà una temporalització de les unitats que ha d’estudiar setmanalment.
Tanmateix l’alumne podrà expressar els seus dubtes al fòrum del campus o mitjançant
correu electrònic directe amb el professor.
Cada professor estipularà els dies setmanals de resposta dels correus electrònics rebuts,
a principi de curs informarà a tots els alumnes de quins són aquests dies
Assignatures:
*Català
*Castellano
*Comentari de Text
*Idiomes (Anglès o Francès)
*Història Contemporània
*Geografia
PREU:
Comptat: 880,00€
Ajornat: 100,00€ matrícula i 6 rebuts 139,00€ cadascun.
S’inclouen 10hores de tutories presencials personalitzades per a qualsevol
assignatura. Professors llicenciats especialitzats.
Material Online inclòs. No inclou l’edició impresa dels llibres.

IMPORTANT: A l’assignatura de Ciències s’haurà d’assistir obligatòriament a
classes. No es fa On-line. L’alumne haurà d’adaptar-se a les classes en l’horari
corresponent del curs presencial (sempre que hi hagi un mínim de 3 alumnes).
Preu assignatura de Ciències: 8 rebuts de 40€ cadascun. Material no inclòs.

PACK DE TUTORIES:
Pagament: Comptat: 75,00€
S’inclouen 5 hores de tutories presencials personalitzades per a qualsevol
assignatura.
Presentació: 30 de setembre
Inici del curs: 1 d’octubre
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2018-2019 PREPARACIÓ PER A L’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
La Reforma del sistema educatiu ha comportat la creació de la nova Formació
Professional Específica, composada de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Grau
Superior, que han substituït l’antiga FP-I i FP-II. Aquests Cicles, que s’imparteixen en
els mateixos centres de formació professional, s’han concebut com una formació que
dóna molta importància a la pràctica professional i no tanta a la formació cultural.
La titulació aconseguida quan acaben els Cicles Formatius és de Tècnic Superior en
l’especialitat escollida.
Els nous Cicles Formatius tenen la voluntat d’oferir un ensenyament molt especialitzat
que estigui en consonància amb les necessitats reals del mercat de treball.
És per això que, a més d’adreçar-se als estudiants i professionals que hagin superat
l’Ensenyament Obligatori Secundari (ESO), el Batxillerat, el COU, etc. també van
dirigits, sobretot, a aquells treballadors sense titulació que han desenvolupat els seus
coneixements en el món laboral i que s’adonen dels beneficis que els pot aportar l’estudi
d’un Cicle Formatiu, tant per millorar de feina com per optar a càrrecs superiors.

GRAU MITJÀ
Requisits per presentar-se a les proves:
Grau Mitjà:
• Les persones que tinguin 17 anys o els compleixin durant l’any en què es
presenten a la prova
El curs està estructurat al voltant dels següents mòduls:
• Català, expressió i comprensió lectora i escrita (15%)
• Castellano, expresión y comprensión lectora y escrita (15%)
• Llengua estrangera (anglès o francès) (10%)
• Matemàtiques (25%)
• Ciències Socials (geografia, història) i ciutadania (10%)
• Interacció amb el món físic (ciències naturals) (12’5%)
• Tecnologies (12’5%)
•
•

Aquells alumnes que acreditin experiència en el món del treball de més d’ un
any al mes de març de 2017 estaran exempts de fer els mòduls de Interacció amb
el món Físic i Tecnologies (convalidat a la prova).
Exempció llengua catalana: menys d’un any de residència a Catalunya.

Presentació: 30 de setembre
Inici del curs: 1 d’octubre
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HORARI PREPARACIÓ ESO I GRAU MITJÀ
Dilluns
18:00-18:15h.
18:15-18:30h.
18:30-18:45h.
18:45-19:00h.
19:00-19:15h.
19:15-19:30h.
19:30-19:45h.
19:45-20:00h.
20:00-20:15h.
20:15-20:30h.
20:30-20:45h.
20:45-21:00h.

Dimarts

Dimecres

Dijous

SOCIALS
(19:00-20:00)

CATALÀ

CIÈNCIES
(19:00-20:00)

SOCIAL
(18:00-19:00)

CASTELLÀ
(19:00-20:00)

ANGLÈS
(20:00-21:00)

(19:00-20:00)

FRANCÈS
(20:00-21:00)

Divendres

