
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA CONVOCATÒRIA 11/2010

La inscripció

Quins requisits es demanen?

o Tenir  com a mínim 18 anys el dia 25 de novembre de 2010.

Quan puc fer-la?

 • Del 13 al 20 d’octubre de 2010 ambdós inclosos.

Com puc fer-la?

• Per mitjans telemàtics:

A la pàgina web del Departament d’Educació:
http://www.gencat.net/educacio o a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits 
http://www.gencat.cat/ovt > Educació i Formació > Formació d’adults> Proves per a 
l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (GESO)

• Per telèfon:

A través del telèfon d’atenció ciutadana 012, les 24 hores del dia.

• Per les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quines dades es demanen per fer la inscripció?

• Les dades personals

• El  centre en el  qual  es vol  fer  la  prova,  entre els  que es relacionen  en el  punt 
següent i que així mateix figuren a l’annex 3 de la Resolució EDU/2920/2010, de 7 
de setembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del certificat 
de  formació  instrumental  i  per  a  l’obtenció  del  títol  de  graduat/ada  en  educació 
secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.
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Atenció: El  CFA Maria  Rúbies  és seu de proves a efecte de publicació  de llistes  i 
resultats  i  realitzar  els  tràmits  d’aportació  de documentació  i  reclamacions.  Però  les 
persones aspirants inscrites al CFA Maria Rúbies realitzaran les proves a la Sala d’actes 
de l’UGT a la Rambla de Santa Mònica,10, Barcelona.

Atenció: Les persones aspirants inscrites al CFA Tarragona realitzaran les proves al 
Complex Educatiu de Tarragona (Antiga Universitat Laboral) Autovia de Salou s/n, 
Tarragona.

Localització Complex Educatiu de Tarragona
Enllaç plànol

• La llengua estrangera triada (anglès o francès)

• Indicar que es vol demanar l’exempció de la llengua catalana, si escau  (l’exempció 
no serà efectiva si no s’aporta la documentació justificativa en els terminis establerts, 
entre els dies 28 d’octubre i 4 de novembre)

• Indicar que es vol sol·licitar convalidació d’àmbit o àmbits per a les persones 
aspirants que demanen convalidació per primer cop (la convalidació no serà efectiva 
si no s’aporta la documentació justificativa en els terminis establerts, entre els dies 
28 d’octubre i 4 de novembre)

• Indicar els àmbits aprovats o convalidats, si escau, per a les persones aspirants que 
hagin aprovat o convalidat algun àmbit en convocatòries de proves lliures anteriors.

Confirmació del tràmit
Les persones que s’inscriguin telemàticament poden acreditar la confirmació del tràmit i per 
tant  de  l’inscripció  presentant  la  impressió  de  la  pantalla  en  que  figura  el  número  de 
sol·licitud. 

Les persones que s’inscriguin a través del telèfon d’atenció ciutadana 012, en el moment 
de la inscripció se’ls comunicarà el número de sol·licitud que han d’anotar i presentar 
per qualsevol reclamació o tràmit posterior.

Comprovació de dades personals

És molt important:

- Que es comprovin les seves dades personals abans de confirmar la sol·licitud.
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- Que, el dia 27 d’octubre, es comprovi la inscripció, la llista d’admesos i exclosos i la 
veracitat de totes les dades al tauler d’anuncis del centre escollit com a seu 
d’examen o a través de la web del Departament d’Educació 
(http://www.gencat.net/educacio)

- Que si hi ha alguna errada es presentin les reclamacions, dins el termini establert a 
la resolució (entre els dies 28 d’octubre i 4 de novembre) en el centre escollit com 
a seu d’examen. 

- Que a partir del 11 de novembre es publicaran les llistes definitives de les persones 
admeses amb les convalidacions que corresponguin,  al tauler d’anuncis del centre 
escollit com a seu d’examen o a través de la pàgina web del Departament 
d’Educació (http://www.gencat.net/educacio)
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Convalidacions i exempció de llengua catalana

Convalidacions d’àmbits

Equivalències, a l’efecte de convalidacions, d’àmbits del graduat en educació secundària 
obligatòria per a les persones aspirants procedents d’altres ensenyaments.

Quadre resum de l’Annex 4 de la Resolució EDU/2920/2010, de 6 de setembre, per la qual 
es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a 
l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més 
de 18 anys.

Procedència Conjunt d’àrees que cal tenir 
aprovades

Àmbit convalidat

Quart curs 
d’educació 
secundària 
obligatòria (ESO)

LOGSE I LOE

Àmbit de la comunicació
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
LOGSE LOE

Àmbit 
cientificotecnològic

Matemàtiques
Ciències de la 
naturalesa
Tecnologia

Matemàtiques i 
dues de les 
quatre següents: 
biologia i 
geologia, física i 
química, 
tecnologia o 
informàtica

LOGSE I LOE
Àmbit socialCiències socials, 4t

Segon de batxillerat 
unificat polivalent 
(BUP)

Llengua catalana i literatura
Llengua espanyola i literatura 
Llengua estrangera

Àmbit de lacomunicació

Matemàtiques
Física i química

Àmbit 
cientificotecnològic 

Geografia
Àmbit social

Segon de formació 
professional de 
primer grau (FP1)

Llengua catalana
Llengua espanyola
Idioma modern

Àmbit de la comunicació

Matemàtiques
Física i química
Tecnologia o pràctiques

Àmbit 
cientificotecnològic

Formació humanística Àmbit social

Per poder demanar la convalidació d’un o més àmbits és imprescindible marcar la casella 
corresponent en el moment d’emplenar la sol·licitud d’inscripció a les proves i  aportar la 
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documentació acreditativa al centre seu d’examen on s’ha inscrit l’aspirant per fer la 
prova, dins els terminis establerts (Entre els dies 28 d’octubre i 4 de novembre).

La documentació que cal aportar és la següent:
 

L’original  del  llibre  d’escolaritat  o  de  d’historial  acadèmic  on  constin  aprovats  els 
ensenyaments  que  poden  ser  equivalents  o  un certificat  de  qualificacions  emès pel 
centre on es van realitzar els ensenyaments que poden ser equivalents

En cap cas són acreditatius els butlletins de notes.

Exempció de llengua catalana

Els  aspirants  a l’obtenció  del  títol  de graduat/ada en educació  secundària  que acreditin 
menys d’un any de residència a Catalunya i que no hagin estat escolaritzats a Catalunya, 
abans de la inscripció a les proves lliures, podran sol·licitar  l’exempció de la llengua 
catalana al Servei d’Immersió i Ús de la Llengua del Departament d’Educació. 

Les persones que hagin obtingut l’exempció, i dins el termini (Entre els dies 28 d’octubre i 
4 de novembre) presentin al centre la documentació requerida, quedaran exemptes de fer 
els exercicis específics de la llengua catalana proposats a l’àmbit  de la comunicació del 
graduat en educació secundària.

Les proves

Lloc, dates i horari de les proves de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria:

Lloc:
CFA Freire Via Favència, 254 Barcelona, 933534419
1CFA Maria Rúbies Rambla del Rabal, 29-35, Barcelona, 934425644
CFA Manuel Sacristán Via Laietana, 16, Barcelona, 934812767
CFA Can Serra Andorra, 12-14, L’Hospitalet, 934384061
CFA Manuel Fernández Frederica Montseny, 1, St Adrià de Besòs, 934622364
CFA Pau Casals Terrassa, 61, Rubí, 935887704
CFA Les Bernardes Sant Dionís, 40-42, Salt, 972241410
CFA Joan Carles I La Mercè, 1 (casal cívic), Lleida, 973267466
2CFA Tarragona Perllongació carrer B s/n, Tarragona 977551888
CFA Arquitecte Jujol Timbaler del Bruc, 2 Sant Joan Despí 933736758
CFA Can Marfà Camí Ral, 257, Mataró, 937907795
CFA Fondo Irlanda,39, Santa Coloma de Gramenet, 933866732
CFA Jacint Carrió i Vilaseca Plaça Cots,5-7, Manresa, 938741136
CFA Maria Verdaguer Avinyonet, 38, Figueres, 972673069

1ATENCIÓ: El CFA Maria Rúbies és seu de proves a efecte de publicació de llistes i 
resultats i realitzar els tràmits d’aportació de documentació i reclamacions. Però les 
persones aspirants inscrites al  CFA Maria Rúbies realitzaran les proves a  la  Sala 
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d’actes de l’UGT a la Rambla de Santa Mònica,10, Barcelona.

2ATENCIÓ:  El  CFA Tarragona és seu de proves a efecte de publicació de llistes i 
resultats i realitzar els tràmits d’aportació de documentació i reclamacions. Però les 
persones  aspirants  inscrites  al  CFA Tarragona  realitzaran  les  proves  al  Complex 
Educatiu de Tarragona (Antiga Universitat Laboral) Autovia de Salou s/n, Tarragona.

Dates i horari:

Dimecres 24 novembre de 2010:

Matí: 

De 9.30h a 10h: verificació de la identitat dels aspirants.

De 10h a 13h: examen de l’àmbit cientificotecnològic

Tarda:

De 15h a 15.30h: verificació de la identitat dels aspirants.

De 15.30h a 17.30h: examen de l’àmbit social

Dijous 25 novembre de 2010:

Matí:

De 9.30h a 10h: verificació de la identitat dels aspirants.

De 10h a 14h: examen de l’àmbit de la comunicació.

Requisits d’admissió a les proves

Per poder fer els exàmens corresponents, les persones inscrites han de presentar:

• El  document  original  d’identificació  que  han  fet  constar  a  la  inscripció  (DNI, 
NIF,NIE...).

Realització de les proves

Cal fer la prova amb  bolígraf de color blau o negre.

Es pot utilitzar calculadora i regle, però no diccionari.
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A l’inici de les proves, la comissió avaluadora informarà les persones aspirants sobre els 
aspectes següents:

a) Desenvolupament de les proves.

b) Lloc i data on es publicaran els resultats de les proves, que no serà més tard del dia 
14 de desembre de 2010.

c) Lloc i data límit de sol·licitud revisió d’exàmens.

d) Lloc i data de publicació del resultat de la revisió d’exàmens.

e) Lloc, data i horari de recollida de certificacions acreditatives corresponents.

Mentre es facin les proves, no es podrà portar connectat cap aparell electrònic com el mòbil, 
mp3, etc. ni, per tant, fer-ne ús.

Si en qualsevol moment del procés en què s’estan fent de les proves es detecta l’incomplien 
d’alguns dels requisits l’aspirant en quedarà exclòs.

Justificant d’assistència

S’estendrà  un  justificant  d’assistència,  signat  i  segellat  per  la  comissió  avaluadora,  a 
aquelles persones que el sol·licitin.

Estructura de la prova

La prova per a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria està estructurada 
en tres àmbits:

− Àmbit de la comunicació 

− Àmbit cientificotecnològic

− Àmbit social

Àmbit de la comunicació:

El temps per fer la prova és de 4 hores com a màxim.

No es podran utilitzar diccionaris ni cap altre material de consulta.

L’Àmbit inclou tres proves amb els continguts i puntuació següent:
- Llengua catalana i literatura (100 punts. Si no s’obté un mínim de 40 punts es donarà 
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per suspès l’àmbit de la comunicació)
- Llengua castellana i  literatura (100 punts.  Si  no s’obté un mínim de 40 punts es 

donarà per suspès l’àmbit de la comunicació)
- Llengua estrangera (anglès/francès).(100 punts)

La nota de l’àmbit serà la mitjana de les tres proves 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 donarà per superat 
l’àmbit tot i que la mitjana sigui 5 o superior.

Els textos que apareguin a la prova poden ser literaris, periodístics, administratius, etc.

En l’expressió escrita, especialment la redacció, s’avaluaran també qüestions generals de 
correcció lingüística referides a l’ortografia, la gramàtica i el lèxic.

Les  preguntes  que  es  formulin  poden  ser  de  relacionar  conceptes,  d’omplir  buits,  de 
resposta amb opció múltiple, de resposta oberta, identificació de les idees principals d’un 
text, fer un resum d’un text, etc.

Àmbit cientificotecnològic

El temps per fer la prova és de 3 hores com a màxim, sense pauses.

Característiques de la prova:

La  prova  consisteix  a  resoldre  diversos  exercicis  que  avaluen  els  objectius  i  les 
competències  bàsiques  d’aquest  àmbit,  i  inclou  les  matèries  següents: ciències  de  la 
naturalesa,  matemàtiques,  tecnologies,  i  aspectes  relacionats  amb  la  salut  i  el  medi 
ambient.

En l’avaluació dels exercicis  d’aquest  àmbit  s’ha de tenir  en compte el  plantejament del 
problema, la resolució i la solució. Els exercicis incomplets rebran la puntuació proporcional 
corresponent.

L’enunciat de les preguntes pot anar introduït per un text o un gràfic. 

Els  exercicis  que  es  formulin  poden  ser  de  resolució  de  problemes,  d’interpretació  i/o 
elaboració de gràfics, de càlcul, d’ordenació o relació de conceptes, d’aplicació de fórmules, 
de completar dades, de resposta múltiple, etc.

Es permetrà l’ús de la calculadora

Àmbit social

El temps per fer la prova és de 2 hores com a màxim, sense pauses.

Característiques de la prova:

8



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

La  prova  consisteix  a  contestar  diverses  preguntes  que  avaluen  els  objectius  i  les 
competències bàsiques de l’àmbit, i inclou les matèries següents: ciències socials, geografia 
i història, educació per a la ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica i música. 

Els enunciats de les preguntes poden incorporar textos, mapes, gràfics, etc. 

Les preguntes poden ser de diversos tipus: situació geogràfica en mapes, interpretació de 
gràfics, identificació de les idees principals d’un text, relacionar conceptes, d’omplir buits, 
d’opció múltiple, fer un esquema o completar-lo, etc.

Les qualificacions

a) La qualificació serà global  per a cadascun dels tres àmbits, i es farà en els termes 
d’insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent o no presentat.

b) La qualificació  de cada àmbit  es donarà també en format numèric,  de l’1  al  10, 
ambdós inclosos (sense decimals).

c) A les persones aspirants que hagin superat un o dos àmbits, se’ls mantindrà les 
qualificacions obtingudes per a convocatòries posteriors.

d) La superació dels tres àmbits comporta l’obtenció del títol de graduat en educació 
secundària obligatòria.

Quan podré saber els resultats?

Les comissions avaluadores faran públics els resultats a la web del Departament d’Educació 
i als centres on s’han fet les proves, no més tard del dia 14 de desembre de 2010.

 
Puc sol·licitar una revisió d’examen?

Sí, en un termini màxim de sis dies hàbils següents a la publicació del resultats. 

Les  sol·licituds  de revisió  de  les  proves  es  podran  fer  per  mitjà  d’un  escrit  que  caldrà 
presentar al registre del centre on s’hagin realitzat les proves, adreçat al president o a la 
presidenta de la comissió avaluadora.

Quan puc sol·licitar el certificat de notes i el meu títol?
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No més tard del dia  12 de gener de 2011 es publicaran les notes definitives i es poden 
recollir a les seus d’examen els certificats de notes.

Els/les directors/es dels centres seus de les proves són les persones responsables de la 
gestió,  la  tramitació  i  la  custòdia  dels  títols  de  graduat/da  en  educació  secundària 
obligatòria,  així  com de lliurar-los a les persones que han obtingut el  títol mitjançant les 
proves lliures.
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Més informació

• En els centres que seran seu dels exàmens.

• Al Departament d’Educació

o Departament d’Educació
Via Augusta 202-226
08021 Barcelona
Tel 935 516 900 

o Consultant la pàgina web: http://www.gencat.net/educacio

• En els Serveis Territorials del Departament d’Educació:

• Serveis Territorials del Baix Llobregat
C/ Laureà Miró, 328-330
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 85 94 50

o Consorci d’Educació de Barcelona

Plaça Urquinaona, 6 
08010 Barcelona
Tel. 935 511 050

o Serveis Territorials de Barcelona-comarques

C/ Casp, 15
08010 Barcelona
Tel. 934 81 60 00

• Serveis Territorials Vallès Occidental
C/ Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Tel.937 48 44 55
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 Serveis Territorials Maresme Vallès Oriental

C/ Santa Rita, 1 
08301 Mataró
Tel. 936 93 18 90

• Serveis Territorials Catalunya Central

Crta de Vic, 175
08243 Manresa
Tel. 936 930 590

• Serveis Territorials de Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1  
17002 Girona
Tel. 872 975 000

• Serveis Territorials de Lleida
C/ Pica d’Estats, 2
25006 Lleida
Tel. 973 27 99 99 

• Serveis Territorials de Tarragona
Sant Francesc, 7
43003 Tarragona
Tel. 977 25 14 40

• Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre
C/ Providència, 5-9
43500 Tortosa
Tel. 977 44 87 11

• Consultant la pàgina web http://www.gencat.net/educacio

•    Trucant al 012
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