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Escola d'Alta Formació

2020/2021
CURS PREPARACIÓ GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
(ESO)
INFORMACIO GENERAL
El Departament d’Educació convoca la prova lliure per a l’obtenció 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 2021
Prova: febrer-març 2021
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:

de dilluns a dijous de 18:00h. a 21:00h. (segons matèries)
Presentació: 30 de setembre (19:00h)
Inici del curs: 5 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)

SOCIALS
(18:00-19:00)

CASTELLÀ
(19:00-20:00)

ANGLÈS
(20:00-21:00)

(19:00-20:00)

FRANCÈS
(20:00-21:00)

Divendres

