Centre de Formació d’Adults

FRANCESC LAYRET

GRADUAT EN ENSENYAMENT
SECUNDARI (GES)

DESCRIPCIÓ
Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o
graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

CONTINGUTS
Els continguts s'estructuren en dos nivells (GES 1 i 2) i tres àmbits:
Àmbit de la comunicació
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura castellanes
Llengua estrangera
Àmbit cientificotecnològic
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
Tecnologia
Física i química
Biologia i geologia
Àmbit social
Ciències socials (educació per a la ciutadania i moviments migratoris)
Geografia i història

ACCÉS
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen
durant l'any natural en què inicien la formació.
També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l'any natural
en què inicien la formació si es compleix alguna de les circumstàncies següents:
per raons laborals no poden seguir els estudis de règim ordinari,
estan en procés d'obtenir un permís de treball, són esportistes d'alt rendiment que no
poden incorporar-se al sistema educatiu ordinari,
tenen necessitats específiques i circumstàncies singulars justificades que ho fan
aconsellable o
cursen o han cursat programes de qualificació professional o PFI

CONTINUÏTAT
Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:
el batxillerat,
els cicles formatius de grau mitjà,
la preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i
la preparació per a les proves d'accés a la universitat per a les persones més grans de 25
anys.

PROVA D’AVALUACIÓ INICIAL
La prova d’avaluació inicial és un procés previ a la matriculació als ensenyaments de l’educació
secundària per a les persones adultes, que orienta a l’hora d’establir l’itinerari personal de
l’alumnat. Les característiques i efectes de la prova d’avaluació inicial s’estableixen a l’article 12
del Decret 161/2009, de 27 d’octubre.
Si a través de la prova d’avaluació inicial es detecta que l’alumne/a no té els coneixements
imprescindibles per iniciar els ensenyaments d’educació secundària, se l’ha d’orientar cap a altres
ensenyaments que li permetin assolir, en el menor temps possible, les competències necessàries
per incorporar-se amb èxit als ensenyaments d’educació secundària.
Mitjançant l’avaluació inicial un alumne pot convalidar o acreditar mòduls i àmbits (les
convalidacions i acreditacions de mòduls i àmbits s’han de fer d’acord amb l’article 17 i els
annexos 2, 3 i 5 de l’esmentat Decret 161/2009)

DURADA
GES 1: curs acadèmic (horari matí o tarda)
GES 2 : curs acadèmic (horari matí o tarda)
Horari de matí: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h. (algú dia pot variar).
Horari de tarda: de dilluns a divendres de 15.30 a 21 h. (algú dia pot variar)
GES 1 Distribució mòduls de nivell 1
1r TRIMESTRE
Llengua catalana 1
Llengua castellana
1
Anglès

2n TRIMESTRE
Llengua catalana 2
Llengua castellana
2
Anglès

Anglès

Mates inicials
Biologia i Geologia
1

Mates 1

Mates 2

Física i química 1

Educació per a la
salut

C. Socials 1 i ed.
ciutadania

Història 1

Geografia 1

3r TRIMESTRE
TIC i comunicació
Literatura

3 H. de cada matèria, menys d’anglès que fan 2 h.

GES 2 Distribució mòduls de nivell 2
1r TRIMESTRE
Llengua catalana 3

2n TRIMESTRE
Compressió lectora
i expressió escrita
Literatura
castellana
Anglès

Llengua castellana
3
Anglès
Resolució de
Mates 3
problemes
Biologia i geologia 2 Física i química 2
Ciències socials 2 i
moviments
Geografia 2
migratoris

3r TRIMESTRE
Literatura catalana
Cinema i literatura
Anglès
Mates 4
Tecnologia
Història 2

3 H. de cada matèria, menys d’anglès que fan 2 h.

Més informació a la nostra pàgina web:
www.cfalayret.cat
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