PROVA PER A L'OBTENCIÓ DE TÍTOLS I CERTIFICATS
Prova lliure obtenció Graduat en Educació Secundària obligatòria (major 18 anys)
L'objectiu d'aquesta prova és que demostreu que heu assolit els objectius i les competències bàsiques del
currículum dels ensenyaments d'educació secundària per les persones majors de 18 anys.
Un dels requisits bàsics és tenir, com a mínim, 18 anys, el dia de la prova.
Contingut de la prova:
- Àmbit de la comunicació
- Àmbit cientificotecnològic
- Àmbit social
Més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-o... [1]
Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)
Si no heu obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa escolar, us
podeu presentar a les proves que cada mes de març s'organitzen en el centres educatius.
Requisists per presentar-se a la prova:
- Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova. O tenir 17 anys, o complir-os dins l'any natural de la
prova, si et trobes en alguna d'aquestes situacions:
· tenir un contracte laboral que els impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari
· trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball
· ser esportista d'alt rendiment
- Haver finalitzat l'ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents
- Haver finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.
Més
informació:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/ [2]
Prova lliure obtenció títol de formació professional
Pels que sou més grans, i us heu format al llarg de la vida dins i fora del sistema educatiu, podeu obtenir
directament els títols de tècnic/a o de tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional següents:
Cicles de grau mitjà
• Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)
• Emergències sanitàries (LOE)
Cicle de grau superior
• Educació infantil (LOE)
• Integració social (LOE)
A aquest procés d'obtenció del títol se li diu mesures flexibilitzadores, i hi ha diferents convocatòries.
Requisits: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proves-per-a-lobt... [3]
Altres proves lliure:
- Certificat d’anglès
- Certificats d’idiomes de nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI
- Títol de baccalauréat
Més informació: al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Data del document: 2.08.2018

Links:
[1] http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18
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-anys/
[2] http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/
[3] http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Proves-per-a-lobtencio-del-titol-de-cicles-formatiusde-formacio-professional?moda=1
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