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Graduat en educació secundària per a 
persones adultes (ESO)

El GES és una titulació oficial d’ensenyament bàsic i equival 
a la que l’alumne obtindria cursant l’ESO en un institut. Una 
vegada finalitzat, aquest títol permet accedir als estudis de 
cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat.

Graduat en educació secundària per a 
persones adultes (ESO)

El GES és una titulació oficial d’ensenyament bàsic i equival 
a la que l’alumne obtindria cursant l’ESO en un institut. Una 
vegada finalitzat, aquest títol permet accedir als estudis de 
cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat.

Graduat en educació secundària per a 
persones adultes (ESO)

El GES és una titulació oficial d’ensenyament bàsic i equival 
a la que l’alumne obtindria cursant l’ESO en un institut. Una 
vegada finalitzat, aquest títol permet accedir als estudis de 
cicles formatius de grau mitjà i de batxillerat.

Ensenyaments bàsics
Són uns estudis que permeten que les persones que no han 

anat mai a l’escola o que tenen poc nivell formatiu adquireixin 
la formació mínima necessària.
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Llengua catalana i anglesa
Competència bàsica per a comunicar-se en llengua catala-

na o anglesa. Els nivells es corresponen als del MECR (Marc 
europeu comú de referència per a les llengües).
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Requisits d’accés i documentació necessària
Amb caràcter general, cal tenir més de 18 anys o complir-los 

l’any natural de matriculació. De forma excepcional, es pot au-
toritzar persones de més de 16 anys. 

Per inscriure-us, cal que porteu:
· Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
· El alumnes menors d’edat necessiten el consentiment per 

escrit del pare, mare o tutor/a legals. L’escola us facilitarà el 
document corresponent.

· Només per a ESO: Certificat de notes o llibre d’escolaritat.
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