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INFORMACIÓ GENERAL DE LES PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GES0)
LES PROVES D’ACCÉS
L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que ha assolit els objectius i les
competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les
persones adultes.

REQUISITS PER A PRESENTAR-S’HI
Poden presentar-se a aquesta prova tots els candidats que tinguin, com a mínim, 18 anys el
dia de la prova.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES
La prova per a l’obtenció del graduat en educació secundària obligatòria està estructurada
en tres àmbits:
Àmbit de
comunicació

Llengua Catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura i Llengua
estrangera.

Àmbit
Ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats
científicotecnològic amb la salut i el medi ambient.
Àmbit social

Ciències socials, geografia, història, educació per a la ciutadania i aspectes
d’educació visual i plàstica i música.

GESO
INFORMACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
El curs té una durada aproximada d’uns 7 mesos i mig i té en consideració les possibles
mancances dels alumnes que s’hi matriculen, és a dir, la falta de pràctica i els hàbits d’estudi.
TEMARIS I MATERIALS DIDÀCTICS
Des de l’any 1993, hem anat elaborant materials didàctics propis, tant teòrics com pràctics,
adaptats i renovats anualment que recolzen les explicacions de les classes, ressalten els
aspectes més importants i ajuden als alumnes amb exàmens d’altres convocatòries, exercicis
típics d’examen,... materials que tenen per finalitat complementar les explicacions de les
classes i ajudar al màxim a la superació o a la millora de la nota d’aquestes proves.
FORMACIÓ DE QUALITAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA
El nostre principal objectiu és oferir una formació de qualitat. Per aconseguir-ho, la relació
amb els alumnes és totalment individualitzada, els grups són reduïts i els professors són
professionals titulats i especialitzats i amb una llarga experiència impartint aquests cursos.
A més, realitzem una avaluació continuada per tal que l’alumne prengui consciència de la
seva situació, i guanyi seguretat de cara a l’examen oficial.
Durant el curs realitzem simulacres reals d’examen, el que proporciona confiança i
experiència per resoldre els exàmens amb temps limitat.
SUPORT I SEGUIMENT DEL TUTOR
Cada alumne té accés directe i personal al tutor del curs. Aquest, realitza el seguiment
acadèmic de tots els alumnes, i ofereix orientació i assessorament al llarg de tot el curs.
A més, ajuda a solucionar els problemes o les inquietuds que puguin sorgir, dóna suport a tot
el procés d’aprenentatge i atén individual i personalment qualsevol qüestió que l’alumne
necessiti plantejar.
Si cal, oferim la possibilitat de fer un reforç pedagògic d’aquelles matèries que l’alumne
necessiti.
MATRÍCULA A LES PROVES OFICIALS
Tots els alumnes disposaran en tot moment de la suficient informació relativa al
funcionament i continguts de les proves d’accés, així com d’un servei gratuït d’orientació
sobre els estudis i els Cicles Formatius en general.
Nosaltres ens encarreguem de tot el procés d’inscripció a l’examen. Només caldrà que els
alumnes omplin i signin la documentació corresponent.
Serà imprescindible, però, que l’alumne estigui al corrent de pagament.
Un cop acabat el curs, el tutor acompanyarà als alumnes el dia de l’examen. També oferirà
orientació i ajuda als alumnes en el processos posteriors (revisió d’exàmens, continuïtat
d’estudis,...).

GESO
CALENDARI I HORARIS DEL CURS
Inici del curs:
- Grup de matí: dilluns 17 de setembre a les 10 h.
Final del curs: Les classes finalitzaran el dia abans de l’examen.
Calendari de festes: Els dies festius del curs es correspondran amb els del calendari oficial de
festes de Catalunya.
A més, les vacances de Nadal seran del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) i
les de Setmana Santa del 15 al 22 d’abril (ambdós inclosos).
El curs es realitzarà en l’horari següent:
De dilluns a dijous dins la franja horària de 9 a 14 h.
L’Acadèmia Accés es reserva el dret de cancel-lar aquells grups que no tinguin un mínim
d’alumnes inscrits.

TARIFES
L’import de la matrícula és de 140 € (La matrícula no es retorna sota cap concepte).

Curs Sencer (12h/set.)
PAGAMENT MENSUAL
Curs Sencer(12h/set.)
PAGAMENT ÚNIC

IMPORT
1 mensualitat (setembre) de 75 €
7 mensualitats (octubre-abril) de 150 €
Al maig es pagarà la part proporcional de classes.
1075,25 € (Inclou la matrícula)
Estalvi del 15% (189,75€)

El preu inclou, a més, tots els materials didàctics que es donaran al llarg del curs, així com la
tramitació del procés d’inscripció a l’examen.

