
A QUI S’ADREÇA

Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults 
les persones que compleixin com a mínim 18 anys l’any 
natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixin com 
a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació, i es 
troben en algunes de les circumstàncies següents:

•	 Volen cursar la formació per a proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà.

•	 Són esportistes d’alt rendiment.

Excepcionalment, el gerent del Consorci d’Educació de 
Barcelona pot autoritzar, previ informe de la Inspecció 
d’Educació, la incorporació d’alumnes que no compleixin 

Ensenyaments d’educació d’adults
Ensenyaments
FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Objectiu: Aprendre a llegir, escriure i fer càlculs elementals.

Estructura: Els continguts s’organitzen en tres nivells i cada 
nivell en tres àrees de coneixement:
•	 Llengua
•	 Matemàtiques
•	 Ciències socials i naturals

Nota: En funció de l’avaluació inicial, se li assigna el nivell corres-
ponent a l’alumnat.

GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
(GES)

Objectiu: Obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

Estructura: Els continguts s’organitzen en dos nivells i cada 
nivell s’organitza en tres àmbits:
•	 Àmbit de la comunicació: Llengua i literatura catalana, llengua 

i literatura castellana, llengua estrangera.
•	 Àmbit cientificotecnològic: Matemàtiques, ciències de la 

naturalesa, tecnologia, física i química, biologia i geologia.
•	 Àmbit social: Ciències socials, geografia i història.

Nota: En funció de l’avaluació inicial, se li assigna el nivell corres-
ponent a l’alumnat.

CURS ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU 
MITJÀ (CAM)

Objectiu:
•	 Accés directe als CFGM de formació professional.
•	 Exempció de la part comuna de la prova d’accés als CFGM 

d’arts plàstiques i disseny.
•	 Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenya-

ments esportius.

Estructura:
A) Matèries obligatòries:
•	 Àmbit de la comunicació: Llengua catalana, llengua castellana, 

llengua anglesa.
•	 Àmbit cientificotecnològic: Matemàtiques.
•	 Àmbit social: Ciències socials i ciutadania, tutoria i orien-

tació.
B) Matèries opcionals*: Tecnologia o ciències de la naturalesa
*El centre tria la matèria que ofereix.

Hi ha matrícula amb preu públic.

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS

PROVES D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ

Objectiu: Preparar per presentar-se a les proves d’accés als cicles 
de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny 
i d’ensenyaments esportius (part comuna o prova d’accés de 
caràcter general).

Estructura:
•	 Competència en llengua catalana i castellana
•	 Competència en llengua estrangera
•	 Competència social i ciutadana
•	 Competència matemàtica

•	 Competència d’interacció amb el món físic
•	 Competència en tecnologies

Nota: La qualificació que s’obté en aquesta formació es multi-
plica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés.

PROVES D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR

Objectiu: Preparar per presentar-se a les proves d’accés als 
cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i 
disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part 
comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Estructura:
•	 Part comuna: Llengua catalana, llengua castellana, llengua 

estrangera (francès o anglès), matemàtiques (formació pro-
fessional, arts plàstiques i disseny i esports) o història (arts 
plàstiques i esports).

•	 Part específica:
Formació professional: Segons el cicle a què es vol accedir 
cal triar dues matèries de l’opció A, B, C o D.
Arts plàstiques: Cal elaborar un projecte a escollir entre tres 
àmbits: a) Comunicació i disseny; b) Expressió artística; c) Art 
i tecnologia.

Nota: La qualificació que s’obté en aquesta formació es multi-
plica pel coeficient 0,20 o 0,15, segons correspongui, i se suma 
a la nota de la prova d’accés.

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 
ANYS

Objectiu: Preparar a les persones més grans de 25 anys per a 
la prova d’accés a la universitat.

Estructura:
•	 Fase general: Llengua catalana, llengua castellana, llengua 

estrangera i comentari de text
•	 Fase específica: L’alumne ha d’escollir dues matèries rela-

cionades amb una de les branques de coneixement, en què 
s’organitzen els títols universitaris de grau.

LLENGÜES

Objectiu: Aconseguir coneixements en llengua catalana, castellana, 
anglesa i francesa segons el marc europeu comú de referència per 
a les llengües –MECR–.
Llengua catalana 3 nivells Llengua anglesa 3 nivells
Llengua castellana 3 nivells Llengua francesa 3 nivells

Nota: En funció de l’avaluació inicial, se li assigna el nivell corres-
ponent a l’alumnat.

INFORMÀTICA/COMPETIC

Objectiu: Facilitar l’adquisició de la competència digital per de-
senvolupar-se en la societat actual, adquirint coneixements del 
funcionament de l’ordinador, el tractament de textos, l’ús del 
correu electrònic i la cerca d’informació per Internet, el civisme 
digital, el full de càlcul i el tractament de la imatge i el so.

Estructura: 4 nivells
•	Competic	inicial*	 •	Competic	nivell	2*
•	Competic	nivell	1*	 •	Competic	nivell	3

*Nota: En funció de l’avaluació inicial, se li assigna el nivell corres-
ponent a l’alumnat
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els requisits anteriors però en els quals concorrin circums-
tàncies que els impedeixin assistir als centres ordinaris o 
que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu 
espanyol.

En el cas del curs de formació específic per a l’accés als 
cicles formatius de grau mitjà poden accedir-hi les per-
sones que compleixin com a mínim 17 anys l’any natural 
que inicien la formació.

COM S’HI ACCEDEIX

•	 Conèixer el calendari de preinscripció i matrícula.
•	 Escollir el centre i presentar la sol·licitud amb les diverses 

opcions.
•	 Consultar les llistes i l’assignació de places.
•	 Formalitzar la matrícula.



ENSENYAMENTS ACREDITACIÓ CONTINUÏTAT
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 Formació professional

GM Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 Ensenyaments esportius

Formació instrumental (FI)
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 = 3 cursos
Segons el nivell d’accés, la durada de la formació podrà ser inferior

Graduat/ada en educació secundària
Nivell 1 Nivell 2 = 2 cursos
Segons el nivell d’accés, la durada de la formació podrà ser inferior

Curs específic d’accés a cicles de grau mitjà (CAM) 1 curs

Preparació per a les proves d’accés a cicles de grau mitjà
(GM) 1 curs

Preparació per a les proves d’accés a cicles de grau superior 
(GS) 1 curs

Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys 1 curs

Llengua catalana*
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
105 hores 140 hores 140 hores

Llengua castellana*
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
105 hores 140 hores 140 hores

Llengua anglesa
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
105 hores 140 hores 140 hores
3 h /setm. 4 h/setm. 4 h/setm.

Llengua francesa
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
105 hores 140 hores 140 hores
3 h/setm. 4 h/setm. 4 h/setm.

* La durada podrà ser 
trimestral, quatrimestral 
o anual segons el centre

La durada és anual

La durada és anual

Certificat de superació
de la prova externa
d’accés a CFGM

Certificat de  FI

Títol de graduat/ada en ESO

Certificat de superació
de la prova externa
d’accés a CFGS

Certificats equivalents a l’ACTIC (acreditació de
competències en tecnologia de la informació i la comunicació):

Inicial + Nivell 1  =  Bàsic
Nivell 2  =  Intermedi
Nivell 3  =  Avançat

Certificats equivalents amb el Marc europeu de referència 
per a les llengües (MECR):

Nivell 1  =  A1
Nivell 2  =  A2.1
Nivell 3  =  A2.2

Certificats equivalents amb el Marc europeu de
referència per a les llengües (MECR): 

Nivell 1  =  A1
Nivell 2  =  A2
Nivell 3  =  B1

Certificat de superació 
de la prova externa
d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys

Certificat del centre

Certificat del centre

Competència digital (COMPETIC)
Inicial 105 hores 1 curs (3 h setmanals)
Nivell 1 105 hores 1 curs (3 h setmanals)
Nivell 2 140 hores 1 curs (4 h setmanals)
Nivell 3 105 hores  1 curs (3 h setmanals)

EOI
Escoles oficials d’idiomes

Batxillerat

Ensenyaments universitaris

 Formació professional

GS Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 Ensenyaments esportius

* La durada podrà ser 
trimestral, quatrimestral 
o anual segons el centre


