PROVES LLIURES DE LA ESO PER ADULTS
CAMPUS 25, CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS autoritzat pel Consorci d’Educació (08071779)
ofereix la formació per a l’obtenció del GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER
LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES LLIURES (ENS/2627/2015) que convoca anualment el
Departament d’Ensenyament.
1. OBJECTIUS
L’objectiu de les proves per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a
persones de més de 18 anys és que les persones aspirants demostrin que han assolit els objectius i
les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d’educació secundària per a les persones
adultes.
Així doncs cal planificar aquests ensenyaments amb una estructura flexible que permeti adaptar-se a la
diversitat d’interessos, ritmes i estils d’aprenentatge
2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS
-Per poder presentar-se a les proves, cal tenir com a mínim 18 anys el darrer dia de realització dels
exàmens.
- L’incompliment d’aquest requisit determina l’exclusió de la inscripció en la convocatòria o la nul·litat de
les qualificacions obtingudes.
3. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
La sol·licitud d’inscripció es presenta en el registre telemàtic mitjançant l’aplicació disponible a la pàgina
web del Departament d’Ensenyament. També es pot presentar per alguna de les diferents vies que preveu
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard obtingut en el moment
de la inscripció a les proves i que també s’envia al correu electrònic indicat en el formulari. En el resguard
consta el número de sol·licitud, necessari per a les consultes posteriors.
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització al Departament d’Ensenyament per obtenir, mitjançant
les seves bases de dades, les dades acadèmiques que corresponguin a la persona sol·licitant.
Durant el termini d’inscripció a les proves, si l’evolució de les inscripcions ho fa aconsellable, es pot
modificar l’oferta dels centres on es duen a terme les proves.
La inscripció es cobreix d’acord amb l’ordre de demanda i es tanca en el moment en què s’hagin cobert les
disponibilitats màximes de cada centre. La quantitat de places màximes ofertes es fixa d’acord amb les
disponibilitats d’espai i de professorat de cada centre.
Una setmana després de la inscripció s’ha de comprovar el llistat de persones admeses i excloses
que es poden consultar en la web del Departament d’Ensenyament (utilitzant el número del document
d’identificació personal i el codi o número de sol·licitud que consta en el resguard d’inscripció) i als taulers
d’anuncis del centre d’inscripció.
Campus 25 informarà els alumnes sobre el procés d’inscripció a les proves lliures de la ESO per
adults, però serà responsabilitat de l’alumne realitzar tot el procediment, lliurar la documentació al
centre a on correspongui així com abonar les taxes, si escau, de les proves.

4. DATES D’INSCRIPCIÓ: Última setmana de febrer (per confirmar)
5. DATES DE LES PROVES: Primera setmana del mes d’abril (per confirmar)
6. PUBLICACIÓ DELS RESULTATS: Es poden consultar als taulers d’anuncis dels centres i al web del
Departament d’Ensenyament.
Qualificacions provisionals: Primera setmana del mes de maig (per confirmar)
Qualificacions definitives: Segona setmana del mes de maig (per confirmar)
Reclamacions i recursos: la persona aspirant pot presentar reclamació contra les qualificacions
provisionals per mitjà d’un escrit adreçat al president de la comissió avaluadora que s’haurà de presentar
al registre del centre on s’hagi examinat, dins del 4 dies computables següents a la seva publicació.
7. LLOC, CALENDARI I HORARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
La relació de centres educatius on es fan les proves es publica al web del Departament d’Ensenyament.
Es pot reduir o ampliar aquesta relació en funció del nombre d’inscripcions.
Primera part de l’examen (data i horaris a confirmar)
De 9.30 a 10: verificació de la identitat de les persones aspirants
De 10.00 a 13.00: examen de l’àmbit cientificotecnològic
De 15.00 a 15,30: verificació de la identitat de les persones aspirants
De 15.30 a 17,30: examen de l’àmbit social
Segona part de l’examen (data i horaris a confirmar)
De 9.30 a 10.00: verificació de la identitat de les persones aspirants
De 10.00 a 14.00: examen de l’àmbit de la comunicació
8. ESTRUCTURA DE L’EXAMEN PER ÀMBITS I MÒDULS
a)Àmbit de la comunicació (durada màxima: 4 hores). No es permet l’ús de diccionaris. Matèries:
• Llengua catalana i literatura
• Llengua castellana i literatura
• Llengua estrangera (anglès o francès)
b)Àmbit cientificotecnològic (durada màxima: 3 hores). Es permet l’ús de calculadora bàsica no
programable i no implementada en aparells de comunicació o producció. Matèries:
• Ciències de la naturalesa
• Matemàtiques
• Aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient
c)Àmbit social (durada màxima: 2 hores). Matèries:
• Ciències socials
• Geografia i història
• Educació a la ciutadania
• Aspectes d’educació visual i plàstica
• Música
La qualificació final s’obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits,
que es calcula amb una xifra decimal. La nota mitjana de cada àmbit es calcula sense decimals.

9. CONVALIDACIONS
-Es podrà acreditar, si escau, la superació d’alguns mòduls, alguns àmbits o nivell complet. S’haurà de
presentar documentació al departament.
- Les persones aspirants que acreditin menys d’un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat
no hagin cursat la matèria de llengua catalana o equivalent poden sol·licitar l’exempció de la llengua
catalana.
-En cas que l’alumne hagi aprovat un PQPI se l’assessorarà convenientment respecte dels mòduls que li
convé preparar.
CAMPUS 25: EL CURS ON-LINE
-El curs on-line està concebut per preparar totes els alumnes que vulguin superar les proves per lliure per
a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria que convoca el Departament d’Ensenyament.
-Campus 25 compta amb un CAMPUS VIRTUAL que és la principal eina acadèmica per treballar els
continguts curriculars del tres àmbits i dels corresponents mòduls.
-Setmanalment l’alumne trobarà al MOODLE tots els continguts teòrics, els exercicis pràctics així com
un qüestionari d’avaluació. Hi trobarà també les solucions així com tota mena d’esquemes, mapes
conceptuals i material audiovisual complementari.
- L’alumne comptarà amb un grup de professors-tutors que el guiaran en el seu procés d’aprenentatge.
Seran els responsables de la seva avaluació continuada ja que permetrà constatar els avenços
objectius en les diferents matèries així com detectar qualsevol dificultat. D’aquesta manera, es podran
adoptar les mesures pedagògiques necessàries perquè culmini amb èxit el seu procés personalitzat
d’aprenentatge.
-L’alumne pot ésser rebut per professor-tutor presencialment tots els dissabtes en el següent horari:
Franja
10:30h - 11:30h

Àmbit
Lingüístic

11:30h - 12:30h

Social

12:30h a 13:30h

Matèries
Llengües i literatures

Ciències socials
Geografia i història
Educació per la ciutadania
Educació visual i plàstica/música
Cientificotecnològic Matemàtiques
CC de la natura
Tecnologia
Salut i medi ambient

En aquestes classes/tutories l’alumne rebrà suport acadèmic. El professor-tutor estructurarà els
continguts, dissiparà dubtes i desplegarà tots els recursos pedagògics pertinents per facilitar el
procés d’aprenentatge i definir l’estructura de l’examen.
Les tutories presencials s’iniciaran el 18 de setembre
A les 10:30h la directora de l’escola, la Glòria Llevet Planas, farà la presentació del curs.

PROCÉS DE MATRICULACIÓ
Abans de matricular-se l’alumne haurà de fer una Entrevista personal per poder orientar millor el seu
itinerari formatiu. Caldrà explicar quin ha estat el seu procés d’escolarització així com la seva experiència
al món laboral. D’acord amb aquests antecedents acadèmics i professionals, s’encararà la preparació
del candidat de manera particularitzada.
Documentació que cal aportar
-

Fotocopia del DNI

-

Una fotografia

-

El número de compte

-

Llibre Blau d’ESO (l’original) o Certificat d’Estudis signat pel director de l’Escola en cas que es
vulgui sol·licitar al Departament d’Ensenyament la convalidació d’àmbits, d’acord amb les
equivalències que s’estableixen a la Resolució oficial. Les comissions avaluadores de les
escoles resoldran dites sol·licituds mitjançant la publicació definitiva de persones admeses i
excloses. Campus 25 els informarà del procés a seguir, però en cap cas es farà responsable del
procediment ni del resultat.
Les persones aspirants amb necessitats específiques, que tinguin el reconeixement oficial de la
situació, podran sol·licitar els recursos addicionals mitjançant la sol·licitud d’inscripció
corresponent a la Direcció General d’atenció a la Família i Comunitat Educativa. Campus 25
els informarà del procés a seguir, però en cap cas es farà responsable del procediment ni del
resultat.

-

CALENDARI ACADÈMIC
L’alumne començarà el curs i l’acabarà segons les dates que constin al seu document de
matrícula.
Podrà accedir al Moodle i formar-se a distància al llarg de tots els mesos contractats, però el centre
d’estudis romandrà tancat a les següents dates :
•Dijous 12 d’octubre de 2017: festa de la Hispanitat.
• Dimecres 1 de novembre de 2017: festa de Tots Sants
• Dimecres 6 i divendres 8 de desembre de 2017: pont de la
• Dissabte 9 de desembre de 2017: festiu lliure disposició
• De diumenge 24 de desembre a diumenge 7 de gener

Constitució.

de 2018 (ambdós
inclosos):
vacances de Nadal.
• De dijous 29 de març a dilluns 2 d’abril (ambdós inclosos): vacances de Setmana Santa.
• Dimarts 1 de maig: dia del Treballador
• Dilluns 21 de maig: 2a Pasqua (festiu a Barcelona)
Finalització del curs: (última setmana d’abril)
PREUS DEL CURS

Matrícula: 70€ (Tot inclòs. Taxes gratuïtes)
Quotes mensuals: 90€ / mes
INFORMACIÓ I MATRÍCULES: www.campus25.es

DAOIZ I VELARDE, 2-4 baixos Barcelona
Tlf. Atenció: 934902226

