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Prova per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria
per a persones de més de 18 anys
El Departament d'Ensenyament convoca les proves lliures per a l'obtenció del títol de
graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.
L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que ha assolit els objectius i
les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per
a les persones adultes. Per poder fer la proves cal tenir com a mínim 18 anys el dia de
realització de l'examen.

Contingut i pautes de qualificació
Descripció de la prova
La prova s'estructura en tres àmbits:


Àmbit de la comunicació en un temps màxim de quatre hores cal resoldre els
exercicis de llengua catalana i literatura (100 punts), llengua castellana i literatura
(100 punts) i llengua estrangera, anglès o francès (100 punts).
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La nota de l'àmbit és la mitjana dels tres exercicis però si no s'obté un mínim de 40
punts en la prova de llengua catalana i en la prova de llengua castellana no es
considera superat l'àmbit, encara que la nota mitjana sigui un 5 o més d'un 5.
Els textos de la prova poden ser literaris, periodístics, administratius, etc. En
l'expressió escrita s'avalua també l'ortografia, la gramàtica i el lèxic.


Àmbit cientificotecnològic en un temps màxim de tres hores cal resoldre diversos
exercicis de les àrees de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i
aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient. Es permet l'ús de la calculadora
no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.
En l'avaluació es té en compte el plantejament del problema, la resolució i la solució.
Els exercicis incomplets reben la puntuació proporcional corresponent.
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Àmbit social en un temps màxim de dues hores cal contestar diverses preguntes
sobre relatives a les àrees de ciències socials, geografia i història, educació per a la
ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.

Pautes de qualificació
La qualificació és global per a cadascun dels tres àmbits i es fa en els termes
d'insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent o no presentat (també es dóna en format
numèric, de l'1 al 10, ambdós inclosos i sense decimal).
Les persones aspirants que hagin superat un o dos àmbits conserven les qualificacions
obtingudes per a convocatòries posteriors.
La superació dels tres àmbits comporta l'obtenció del títol de graduat o graduada en
educació secundària obligatòria. La nota global del títol pot ser suficient, bé, notable o
excel·lent (del 5 al 10 amb un decimal).
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Normativa
Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009)

Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a
l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones
majors de divuit anys (DOGC núm. 5551, de 22.1.2010)
Resolució ENS/415/2013, de 20 de febrer, per la qual es convoquen les proves lliures
per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a
l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys,
corresponents a l’any 2013 (DOGC núm. 6329, de 6.3.2013)
Resolució per la qual es nomenen les comissions avaluadores de les proves lliures
per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de graduat/da en
educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys, corresponents a
l'any 2014
Resolució per la qual es modifiquen les comissions avaluadores de les proves lliures
per a l'obtenció del títol de graduat/a en educació secundària obligatòria i del
certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys,
corresponents a l'any 2014
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Certificació de les proves
La comissió avaluadora proposa l'expedició del títol de graduat o graduada en educació
secundària obligatòria de les persones que hagin superat els tres àmbits.
A les persones aspirants que han aprovat algun dels àmbits de les proves se'ls expedeix
una certificació que així ho acredita, amb indicació de la qualificació obtinguda.
Excepcionalment, en cas que una persona inscrita tingui superats els tres àmbits de les
proves lliures de graduat en educació secundària i hagi presentat la documentació
justificativa corresponent durant els sis dies hàbils següents a la publicació de les llistes
provisionals, la comissió avaluadora corresponent comprovarà la documentació
presentada i farà constar les qualificacions que se'n derivin a les llistes definitives. Així
mateix, notificarà a la persona interessada que no li cal realitzar els exàmens i l'inclourà
a l'acta i en la proposta d'expedició del títol de graduat o graduada ada en educació
secundària obligatòria.
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