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FITXES INFORMATIVES 

FITXES INFORMATIVES 
 

GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 

 
Totes aquelles persones que en el seu moment no es van treure o no tenen el Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria tenen la possibilitat un cop complerts els 18 anys de poder obtenir el títol.  
Per treure’s el Graduat en Educació Secundària (GES) hi ha tres possibles modalitats: 
 
1- Fer-ho per lliure. La convocatòria surt publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les proves es 
divideixen en tres àmbits: Àmbit de la comunicació, Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia i Àmbit de 
les ciències socials i de la participació. Només la superació dels tres àmbits comporta l’obtenció del GES, de tota manera si 
aproves algun dels àmbits et mantenen les notes per a properes convocatòries. 
S’estudia per lliure. S’han de tenir els 18 anys el dia de la prova. 
El telèfon d’informació és el 012. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=456b154fffc
06310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=456b154fffc06310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=def
ault 
Alguns centres i acadèmies de la comarca preparen de forma presencial la superació de les proves per lliure. 
 
2- Classes presencials. A un Centre o Aula de Formació d’Adults. Els mateixos centres són els que t’avaluen. Els estudis 
s’estructuren en trimestres. Hi poden accedir totes les persones més grans de 18 anys.  Centres i aules d’adults a la 
comarca:  
 
CENTRE  DE FORMACIÓ D'ADULTS TERESA MAÑÉ 
C. Unió, 81-83. Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 893 37 49. 
 
ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE LES ROQUETES 
C. Antoni Gaudí, 9-11. Sant Pere de Ribes. Tel. 93 814 38 39. 
 
ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE RIBES 
C. Major, 110. Sant Pere de Ribes. Tel 93 89615 38. 
 
3- A distància. Mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC) es poden recuperar els continguts essencials de l’ESO i 
obtenir a distància la titulació. Amb 16 i 17 anys poden accedir-hi si es justifiquen motius laborals o altres circumstàncies 
específiques. La modalitat és a distància, tot i que hi ha l’opció d’assistir a tutories setmanals. Els exàmens són 
presencials, tot i que té molta importància en l’avaluació final el lliurament dels treballs per quinzenes. Estructura trimestral 
que permet accedir-hi durant tot el curs. 
El telèfon d’informació és el 93 347 61 00. http://ioc.xtec.cat/educacio/. A la comarca hi ha centres de suport: 
 
CENTRE D’ADULTS LA XARXA 
C. Sant Honorat, 28. Sitges. Tel. 93 894 10 48. 
 
CENTRE  DE FORMACIÓ D'ADULTS TERESA MAÑÉ 
C. Unió, 81-83. Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 893 37 49. 
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