GRADUAT EN SECUNDÀRIA (PROVA LLIURE)
Requisits: ser més gran de 18 anys
Duració curs: 1 any acadèmic
Les proves es convoquen dues vegades a l’any i, en funció dels estudis previs, poden convalidar-se determinades
matèries.

Continguts i descripció de la prova
Àmbit de la comunicació
En un temps màxim de quatre hores cal resoldre els exercicis de llengua catalana i literatura (100 punts), llengua castellana i literatura (100
punts) i llengua estrangera, anglès o francès (100 punts).

No es poden utilitzar diccionaris ni cap altre material de consulta.
La nota de l'àmbit és la mitjana dels tres exercicis però si no s'obté un mínim de 40 punts en la prova de llengua catalana i en la prova de
llengua castellana no es considera superat l'àmbit, encara que la nota mitjana sigui un 5 o més d'un 5.
Els textos de la prova poden ser literaris, periodístics, administratius, etc. En l'expressió escrita s'avalua també l'ortografia, la gramàtica i el
lèxic.

Àmbit cientificotecnològic
En un temps màxim de tres hores cal resoldre diversos exercicis de les àrees de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i

comunicació o reproducció.

En l'avaluació es té en compte el plantejament del problema, la resolució i la solució. Els exercicis incomplets reben la puntuació
proporcional corresponent.

Àmbit social
En un temps màxim de dues hores cal contestar diverses preguntes sobre relatives a les àrees de ciències socials, geografia i història,
educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.
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aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient. Es permet l'ús de la calculadora no programable i no implementada en aparells de

Pautes de qualificació
La qualificació és global per a cadascun dels tres àmbits i es fa en els termes d'insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent o no presentat
(també es dóna en format numèric, de l'1 al 10, ambdós inclosos i sense decimal).

Les persones aspirants que hagin superat un o dos àmbits conserven les qualificacions obtingudes per a convocatòries posteriors.

La superació dels tres àmbits comporta l'obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. La nota global del
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títol pot ser suficient, bé, notable o excel·lent (del 5 al 10 amb un decimal).
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