
REQUISIT DE PARTICIPACIÓ
Tenir com a mínim 18 anys el darrer dia de realització dels exàmens.
                                                                 
CONVOCATÒRIES

Primera convocatòria: del 3 al 10 de febrer de 2020

Inscripció a les proves Del 3 al 10 de febrer de 2020
Presentació de  la documentació de l’exempció de la llengua catalana Del 3 al 10 de febrer de 2020
Publicació de les llistes provisionals de persones inscrites A partir del 14 de febrer de 2020
Període per presentar una reclamació i/o Del 14 al 28 de febrer de 2020
Presentació de la documentació justificativa de la convalidació d’àmbits
Publicació de les llistes definitives de persones inscrites A partir del 4 de març de 2020
Calendari  de les proves 
  12 de març de 2020
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De   9.30  a  10.00 h
• Examen de l’àmbit cientificotecnològic De 10.00  a  13.00 h
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De 15.00  a  15.30 h
• Examen de l’àmbit social De 15.30  a  17.30 h
  13 de març de 2020
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De   9.30  a 10.00 h
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana) De   10.00  a 13.00 h
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De 13.15  a 13.30 h
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera) De 13.30  a 14.30 h
Publicació de les qualificacions provisionals A partir del 27 de març de 2020
Període per presentar reclamacions Del 30 de març a l’1 d’abril de 2020
Publicació de les qualificacions definitives A partir del 3 d’abril de 2020

Segona convocatòria: del 28 de setembre al 5 d’octubre de 2020

Inscripció a les proves Del 28 de setembre al 5 d’octubre de 2020 
Presentació de la documentació de l’exempció de la llengua catalana Del 28 de setembre al 5 d’octubre de 2020
Publicació de les llistes provisionals de persones inscrites A partir del 13 d’octubre de 2020
Període per presentar una reclamació i/o Del 13 al 26 d’octubre de 2020
Presentació de la documentació justificativa de la convalidació d’àmbits 
Publicació de les llistes definitives de persones inscrites A partir del 29 d’octubre de 2020
Calendari  de les proves 
  5 de novembre de 2020
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De   9.30  a  10.00 h
• Examen de l’àmbit cientificotecnològic De 10.00  a  13.00 h
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De 15.00  a  15.30 h
• Examen de l’àmbit social De 15.30  a  17.30 h
  6 de novembre de 2020 
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De   9.30  a 10.00 h
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana) De 10.00  a 13.00 h
• Verificació de la identitat de la persona (original del DNI, NIE o passaport) De 13.15  a 13.30 h
• Examen de l’àmbit de la comunicació (llengua estrangera) De 13.30  a 14:30 h
Publicació de les qualificacions provisionals A partir del 23 de novembre de 2020
Període per presentar reclamacions Del 24 al 26 de novembre de 2020
Publicació de les qualificacions definitives A partir del 30 de novembre de 2020

PROVES LLIURES
TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA                   Convocatòria 2020



PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Per internet al web del Departament d’Educació
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. 

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’ori-
ginal) 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 EDU/3341/2019, de 21 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 de Currículum i Personalització del 
Departament d’Educació (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.

Servei d’Orientació – Pla Jove – 9 gener de 2020
Web: edubcn.cat – Carpeta de l’orientador/a

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

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 10 de febrer de 2020 (primera convocatòria) i del 
5 d’octubre de 2020 (segona convocatòria) a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via 
Augusta, 202-226, Barcelona).

Nom del centre Adreça Telèfon Adreça electrònica
CFA Maria Rubies Rambla del Raval, 29 - 35, 1r* 93 310 30 94 a8061701@xtec.cat
CFA Manuel Sacristán Via Laietana, 16-18, 8è 93 481 27 67 a8055683@xtec.cat
CFA Freire Via Favència, 254 93 353 44 19 a8044120@xtec.cat

* Les proves es faran a la Rambla de Santa Mònica, 10


