Proves anuals per completar
els ensenyaments d’ESO
Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de
graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes
que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.
REQUISITS
Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder
presentar-se a aquestes proves al nostre centre l’any 2018
són:
1. Haver finalitzat l’ESO a l’Institut Llavaneres l’any
2016 o 2017.
2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2018.
També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys
l’any 2018 sempre que compleixi alguna de les condicions
següents:
– Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al
centre en règim ordinari.
– Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball
(alumnat estranger).
– Ser esportista d’alt rendiment.
3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver
obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries
suspeses.
En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les
proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present
curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que
estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert
de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans
esmentats.
PERÍODE i LLOC D’INSCRIPCIÓ
De l’1 al 14 de febrer de 2018, ambdós inclosos, a la

secretaria de l’Institut Llavaneres,
matins de 09:00 a 14:00 h (de dilluns a divendres), i tardes
de 15:30 17:30 h (dilluns i
dimecres).
DOCUMENTACIÓ
Sol·licitud d’inscripció (model oficial).
 Documentació específica (només alumnat que durant l’any 2018
compleix 17 anys).
PROVES I CONTINGUTS
 Les proves es realitzaran durant el mes de març de 2018 a
l’Institut Llavaneres.
 Els continguts i els criteris d’avaluació estan especificats
en el web de l’Institut
Llavaneres a partir del 31 de gener de 2018.
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Es comptabilitzen com una sola matèria, només per a
aquestes proves, les cursades amb el mateix nom en
diferents cursos.
Per als alumnes que van suspendre a 3r una matèria que
no van continuar a 4t – per exemple, Tecnologíes -,
s’haurà de dissenyar una prova de recuperació de la
matèria de 3r.
Als efectes d’aquestes proves, no tenen validesa les
qualificacions positives que l’alumne/a hagi pogut
obtenir, amb posterioritat a la finalització de 4t
d’ESO, per ensenyaments d’adults, a distància o proves
lliures.
Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o
sols d’algunes matèries pendents.
Els alumnes que va finalitzar l’ESO l’any 2017 podran
concórrer de nou a les proves de compleció en la
convocatòria de 2019.

Els alumnes que van finalitzar l’ESO l’any 2016 esgoten
amb la convocatòria de 2018 les seves possibilitats
d’obtenir el títol de GESO mitjançant les proves de
compleció. En tot cas, cal tenir en compte que a partir
dels 18 anys tothom té la possibilitat d’obtenir el
títol a través d’altres vies (ensenyaments d’adults, a
distància o proves lliures) on sí es tenen en compte les
matèries superades en cursar l’ESO i en realitzar les
proves de compleció.
Qualsevol dubte que tingueu no dubteu en posar-vos en contacte
amb la secretaría del Centre

