
MATRICULACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DEL 
GRADUAT EN SECUNDÀRIA (GES)     CURS 2015-2016

Condicions d’accés

Tenir 18 anys complits abans del 31 de desembre del curs en què es matricule.

Estructura

Abasta  des  de  l’alfabetització  fins  a  l’Educació  Secundària  Obligatòria,  i 
s’entén  com  el  procés  d'adquisició  dels  coneixements  i  les  competències 
bàsiques  que  possibiliten  l’obtenció  del  títol  de  Graduat  en  Educació 
Secundària.

Aquest ensenyament es divideix en:

A) Primer Cicle, Formació Bàsica 

Hi ha tres nivells.
- Alfabetització: 1r Cicle, Nivell 1 (1.1)
- Base: 1r Cicle, Nivell 2 (1.2)
- Pregraduat : 1r Cicle, Nivell 3 (1.3)

B) Segon Cicle, Graduat en Educació Secundària (GES)

Consta de dos nivells:
- GES  2n.Cicle, Nivell 1  (2.1)
- GES  2n.Cicle, Nivell 2  (2.2)

-Per a matricular-se es té en consideració el nivell de coneixement previ.
-El professorat del Centre efectuarà una  valoració inicial individual mitjançant 
una prova escrita que permetrà l’adscripció al nivell educatiu més adient. 
-La realització d'aquesta prova es decidirà el dia de la matriculació i els resultats 
s’exposaran al tauler d'anuncis del Centre. Així es constituiran definitivament els 
grups de Pregraduat 1.3, GES 2.1 i GES 2.2.

La valoració inicial tindrà en compte:
- Estudis anteriors
- Resultats de la prova de nivell
- Observació en l’aula a començament del curs
Aquesta valoració inicial  és preceptiva i  tindrà un caràcter de convalidació dels 
estudis  acreditats,  de  les  habilitats  i  dels  coneixements  demostrats  al  llarg  del 
procés. 

Modalitats d’ensenyaments (per als nivells 2.1 i 2.2)
Hi ha dos modalitats:     - presencial (al centre d'FPA de Benicàssim)
                                   - a distància (si hi ha llista d'espera, hi ha la possibilitat de 
cursar aquesta modalitat al Centre Josep Pasqual i Tirado de Castelló)

Altres programes

• Castellà i Valencià per a estrangers
• Valencià: oral, elemental, mitjà i superior
•Preparació proves lliures per a GRADUAT SECUNDÀRIA
•Preparació proves accés a CFGM i CFGS
•Preparació proves accés a la UNIVERSITAT +25 i +45

Instruccions de matrícula per al curs 2015-2016

El  procés  de matriculació  es farà  de l'1  al  15 de  s  etembre   en el  Centre 
Municipal d’FPA, C/ Metge Segarra 4 (Casa Cultura, 1r pis), amb el següent 
horari:

- Matí: dilluns i dimecres d’11 a 14 h
- Vesprada: dimarts i dijous de 17 a 19 h

El curs començarà el 21 de setembre.
Els alumnes que es matriculen a partir  d’aquesta data cobriran les places que 
hagen pogut quedar lliures o quedaran en llista d'espera, la qual es revisarà a 
finals d’octubre per a cobrir les vacants que hagen quedat lliures. 

Després d’aquest procés es clouran les llistes d’espera.

L’alumnat  en  llista  d’espera  podrà  optar  voluntàriament  pels  ensenyaments  a 
distància del 2.1 i 2.2 al Centre "J. Pasqual i Tirado" de Castelló (Av. Germans 
Bou, 26, baix. 12003 Castelló).

Documentació per a matricular-se

- Fotocòpia del DNI o NIE (i original)
- Si escau, certificat de notes de l'institut o de les proves lliures.
- Una fotografia de carnet

L’alumnat estranger ha de presentar:

- Original i còpia del DNI o targeta d’identitat d'estrangers (NIE).

SI NO ES PRESENTA TOTA LA DOCUMENTACIÓ, NO SERÀ MATRICULAT.

Només es podrà formalitzar una matrícula per persona.

Als cursos de Valencià i de Castellà per a estrangers el professorat farà una 
prova de nivell als alumnes nous per a assignar-los al grup corresponent.



MATRÍCULA:  DE L’1 AL 15 DE SETEMBRE

• MATÍ: dilluns i dimecres................. d’11h a 14 h
• VESPRADA: dimarts i dijous ...... de 17h a 19 h

DOCUMENTACIÓ PER A MATRICULAR-SE

- DNI original o passaport
- Una fotocòpia del DNI o passaport
- Una foto de carnet
- Si té 3r d'ESO aprovat, cal dur un certificat de notes

ATENCIÓ: Si no es presenta tota la documentació, no es farà la 
matriculació.

Només es podrà formalitzar una matrícula per persona.

PROVA DE NIVELL . Valoració inicial individual:

Dies 16 o 17 de setembre 2015
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