PROVES LLIURES

TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Convocatòria 2019
REQUISIT DE PARTICIPACIÓ
Tenir com a mínim 18 anys el darrer dia de realització dels exàmens.
CONVOCATÒRIES
Primera convocatòria: de l’1 al 10 de febrer de 2019
Inscripció a les proves
Presentació de la documentació de l’exempció de la llengua catalana
Publicació de les llistes provisionals de persones inscrites
Període per presentar una reclamació i/o
Presentació de la documentació justificativa de la convalidació d’àmbits
Publicació de les llistes definitives de persones inscrites
Calendari de les proves
		
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit cientificotecnològic
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit social
		
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)
Publicació de les qualificacions provisionals
Període per presentar reclamacions
Publicació de les qualificacions definitives

De l’1 al 10 de febrer de 2019
De l’1 al 8 de febrer de 2019
A partir del 13 de febrer de 2019
Del 14 al 27 de febrer de 2019
A partir del 28 de febrer de 2019
7 de març de 2019
De 9.30 a 10.00 h
De 10.00 a 13.00 h
De 15.00 a 15.30 h
De 15.30 a 17.30 h
8 de març de 2019
De 9.30 a 10.00 h
De 10.00 a 13.00 h
De 13.15 a 13.30 h
De 13.30 a 14.30 h
A partir del 28 de març de 2019
Del 29 de març al 2 d’abril de 2019
A partir del 3 d’abril de 2019

Segona convocatòria: del 30 de setembre al 6 d’octubre de 2019
Inscripció a les proves
Presentació de la documentació de l’exempció de la llengua catalana
Publicació de les llistes provisionals de persones inscrites
Període per presentar una reclamació i/o
Presentació de la documentació justificativa de la convalidació d’àmbits
Publicació de les llistes definitives de persones inscrites
Calendari de les proves
		
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit cientificotecnològic
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit social
		
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport)
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera)
Publicació de les qualificacions provisionals
Període per presentar reclamacions
Publicació de les qualificacions definitives

Del 30 de setembre al 6 d’octubre de 2019

Del 30 de setembre al 4 d’octubre de 2019
A partir de l’11 d’octubre de 2019
Del 14 al 25 d’octubre de 2019
A partir del 28 d’octubre de 2019
7 de novembre de 2019
De 9.30 a 10.00 h
De 10.00 a 13.00 h
De 15.00 a 15.30 h
De 15.30 a 17.30 h
8 de novembre de 2019
De 9.30 a 10.00 h
De 10.00 a 13.00 h
De 13.15 a 13.30 h
De 13.30 a 14:30 h
A partir del 21 de novembre de 2019
Del 22 al 26 de novembre de 2019
A partir del 27 de novembre de 2019

Persones amb necessitats específiques
Poden demanar recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova marcant la casella de suport corresponent
en la sol·licitud d’inscripció i especificant les mesures o recursos addicionals requerits.
Han de fer arribar la documentació acreditativa no més tard del 8 de febrer de 2019 (primera convocatòria) i del 4
d’octubre de 2019 (segona convocatòria) a la Direcció General d’Atenció a la família i comunitat educativa (Via Augusta,
202-226, Barcelona).

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
a) Per internet al web del Departament d’Ensenyament
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic mitjançant l’aplicació informàtica disponible a la pàgina web.
La presentació de la sol·licitud s’acredita amb el resguard de la inscripció, que es pot obtenir en el moment de la
tramitació i que també es rep a l’adreça de correu electrònic indicada en el formulari d’inscripció. En el resguard de
la inscripció consta el número de sol·licitud, necessari per a les consultes posteriors.
b) Presencialment
Alternativament es podrà presentar la petició de forma presencial a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
DOCUMENTACIÓ
Les persones excloses a la llista provisional perquè no han validat la informació al·legada en la inscripció o no han
autoritzat la consulta, han de presentar el document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport).
Si és el cas, aquests documents s’han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà (una fotocòpia i l’original) o per correu certificat (fotocòpia compulsada). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l’aspirant queda
exclòs de la convocatòria.
Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten convalidacions,
exempcions o recursos addicionals per a necessitats específiques.
ESTRUCTURA DE LA PROVA
•
		
•
		
•
		

Àmbit cientificotecnològic (durada màxima 3 hores)
Ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
Àmbit social (durada màxima 2 hores)
Ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica i música.
Àmbit de la comunicació (durada màxima 4 hores)
Llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, llengua estrangera (anglès o francès).

Les persones aspirants es poden examinar d’un, de dos o dels tres àmbits.
CONVALIDACIONS D’ÀMBITS I EXEMPCIONS
• Convalidacions d’àmbits
		 Les persones aspirants que acrediten altres ensenyaments poden sol·licitar la convalidació d’àmbits, d’acord amb
les equivalències que estableix la normativa (Resolució ENS/2652/2018, de 8 de novembre).
		 La sol·licitud de convalidació s’ha de demanar en el formulari d’inscripció i presentar original i còpia d’un dels documents
següents: llibre d’escolaritat, historial acadèmic o certificat de qualificacions emès pel centre on es van cursar els estudis.
• Exempció de la llengua catalana
		 Per a persones que acreditin menys d’un any a Catalunya i no hagin cursat amb anterioritat la matèria de llengua catalana.
		 La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada de la documentació (certificat històric d’empadronament individual
i, si escau, el certificat d’escolaritat dels estudis cursats) a la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat (Via Augusta 202-226, 08021 Barcelona).
CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ D’ADULTS ON ES REALITZEN LES PROVES A BARCELONA-CIUTAT
La relació de centres es pot reduir o ampliar en funció del nombre d’inscripcions.
Pendent de publicació els centres examinadors (no més tard del 14 de gener de 2019)

Servei d’Orientació – Pla Jove – 26 novembre de 2018

Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora - Codi: M02

