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1. Vaig estudiar a l’IES fins a 2n d’ESO… què he de 
fer ara per obtindre el GES?
Amb 2n d’ESO aprovat (repetim, aprovat) podeu realitzar la
secundària en centres d’FPA en dos cursos: GES1 i GES2.
Cada inici curs realitzem una prova diagnòstica inicial (a la
que anomenem VIA) en què es valoren les competències de
l’alumnat  pel  que  fa  a  destreses  instrumentals
(lectoescriptura i matemàtiques) i de coneixements bàsics.
Si en el resultat d’aquesta prova l’alumne/a demostra un
nivell  adequat  de  maduresa  i/o  de  coneixement,  podrà
accedir  directament  a  GES2,  de  manera  que  puga
aconseguir el títol de GES només en un curs.

2. He d’accedir obligatòriament a una escola d’adults
per a obtindré el títol de GES?
No. Per a l’alumnat major de 18 anys, o que els complisca
en l’any de la  convocatòria  de les  proves,  la  Conselleria
d’Educació convoca anualment (a octubre i a juny, amb dos
períodes de matriculació a l’abril i a l’agost/setembre) les
proves lliures per a l’obtenció de GES.

3. Puc presentar-me a les proves lliures de GES si 
estic cursant GES1 o GES2 en una escola d’adults?
Sí, qualsevol alumne o alumna s’hi pot presentar, sempre
que siga major de 18 anys i s’hi haja inscrit en la web de la
Conselleria  d’Educació  per  a  cadascuna de  les dues
convocatòries. S’hi pot, a més a més, al·legar les
assignatures aprovades  prèviament  per  tal  que  s’hi
convaliden.
A l’inrevés, si l’alumne o alumna supera només alguns
mòduls de la prova lliura,  pot  presentar  el  certificat  de
notes a l’escola per tal de convalidar assignatures de GES2.

4. Tinc aprovada l’EGB, a què equival?
Acadèmicament equival  al  Primer Cicle de la FPA, si  vols
obtenir  el  Graduat  en  Educació  Secundària  has  de
matricular-te  en  GES1.  Laboralment  equival  al  GES
(Disposició addicional 31ena de la “Vigència de titulacions”
de la LOE).
El Certificat d’Estudis Primaris també és equivalent al GES
només a efectes laborals.



5. Necessite el GES per a presentar-me a les proves d’Accés a 
Cicles de Grau Superior o a les d’Accés a la Universitat?
En  l’escola  recomanem  que  s’hagen  realitzar  prèviament,  com  a
mínim, els estudis de GES, malgrat que administrativament no és un
requisit per presentar- se a les proves. En realitat, per accedir a les
proves d’accés a CFGS n’hi ha prou amb tindre 19 anys o complir-los
abans del 31 de desembre de l’any en curs. Si teniu el títol de Grau
Mitjà i voleu accedir al Grau Superior de la mateixa família, n’hi ha
prou amb tenir-ne 18 o complir-los durant el mateix curs.

6. Que puc fer després de GES2?
Amb  el  GES  (tal  com  ocorre  també  amb  l’ESO)  podeu  accedir
directament als estudis de batxillerat, a un CFGM, al món laboral,
preparar oposicions en què es  demane  aquest  requisit,  preparar
proves  d’accés  a  CFGS o  a  +25 si  compleixes  els  requisits...  En
qualsevol  cas,  si  l’estàs  cursant  ara  mateix,  cal  que  tingues  en
compte l’itinerari que vols seguir per tal de reservar plaça abans que
no acabe el curs. No deixes tampoc de tindre en compte que, en
molts casos, les notes de tall són elevades.

  7. Vull traure’m l’ESO, ara què faig?
1r. Fes memòria i recorda on vas cursar l’últim curs i quin va ser.
2n. Recopila a casa (o al centre) tot tipus de certificats i notes obtingudes.
3r. Si ets major de 18 anys, sol·licita plaça en un centre d’adults. Hi
hauràs de presentar la documentació que has recollit en el punt 2. 
La llei d’adults contempla altres casos en què l’alumnat siga major de 16 anys i menor de
18: ser esportista d’elit, estar sota la tutela o protecció dels serveis socials o tindre un
contracte de treball o de formació.
4t. Realitza la VIA en l’inici de curs per si fóra menester reubicar-te
en un altre nivell.
5é. I per damunt de tot, posa-li ganes i que no et falte l’ànim!

Hi ha també la possibilitat de presentar-te a la prova lliure per a
l’obtenció del GES en dues convocatòries: juny i octubre. Cal que
recordes  que  la  data  de  matriculació  per  a  aquestes  proves  es
realitza  a  l’abril  i  a  l’agost/setembre  en  la  web de la  Conselleria
d’Educació.

8. Tinc el títol de Tècnic Auxiliar (FP1 de la Llei de 1970). A 
què equival? Acadèmicament al Graduat en Educació Secundària i 
laboralment al títol de Tècnic establert en la LOE (CFGM).

9. Tinc el BUP sense acabar, què puc estudiar? (Vaig cursar
l'EGB i dos cursos del BUP però em faltaven dues assignatures
per aprovar. Em serveix per a alguna cosa?)
Si  tens  un  màxim  de  dues  assignatures  suspeses  entre  els  dos
primers cursos de BUP tens l’equivalent, a tots els efectes, acadèmics
i administratius, al Graduat en Educació Secundària.



10. No tinc cap curs aprovat de l’ESO però no vull passar-me 
tres cursos per obtenir el Graduat. Què puc fer?
Prova VIA i proves lliures de Graduat Escolar.

11. Puc estudiar el GES si només tinc 17 anys?
Segons la llei es necessari per a matricular-se en GES 2 ser major de
18 anys o complir-los l´any d´inici  del  curs escolar.  Les persones
majors de 16 anys i menors de 18 que estiguen en algun dels casos
que  s´indiquen  a  continuació  podran  matricular-se  sempre  que
justifiquen documentalment la raó al·legada:

- Tindre un contracte laboral o de formació.
- Ser estranger, complir 17 anys l´any d´inici del curs escolar i 

no haver estat escolaritzat amb anterioritat en el sistema 
educatiu espanyol.

- Ser esportista d´alt rendiment.
- Tindre 17 anys i estar sota la tutela o protecció dels serveis socials.

12. Tinc aprovades tres assignatures de 4t d'ESO. He de 
fer el GES 2 sencer?
No.  Les  assignatures  que s´hagen superat  en  4t  d´ESO o en  les
proves lliures de GES són convalidades en GES2. Recorda, però, que
hi ha una assignatura específica d´escola d´adults que no es cursa
als IES: Món del Treball.

13. Com puc accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?
Hi pots accedir a través del GES o mitjançant la prova lliure d’accés a Grau 
Mitjà.

14. Com puc accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?
Hi pots accedir mitjançant la prova lliure d’accés a Grau Superior. Si
heu fet un Grau Mitjà de la mateixa família, algunes assignatures de
Batxillerat o si teniu una experiència professional específica, hi ha la
possibilitat de convalidar algunes assignatures o la part específica de
la prova d’accés.
També hi podeu accedir si heu superat 2n de Batxillerat, l’antic COU
o si teniu una carrera universitària.

15.  Amb un títol de grau mitjà, accediré directament a un
grau superior? Sí. Per accedir d’un CFGM a un CFGS no cal realitzar
una prova d’accés.



16. Si he estat treballant en alguna cosa relacionada amb la
família professional del grau superior a la prova d’accés del
qual em presente, estic exempt d’alguna matèria?
En primer lloc cal dirigir-se sempre al centre on ens hem d’examinar
(l’EPA no fa exàmens d’este tipus) per planejar-los aquesta qüestió.
No obstant, podem dir-vos l’experiència laboral d’un any a jornada
completa dins del camp professional de la família de que us voleu
examinar, suposa l’exempció de la part específica.
La part  específica  consta de dues  assignatures  de tres  possibles,
sempre depenent de l’opció que triem. També estareu exempts de la
part específica si presenteu un certificat de professionalitat relaciona
amb la família professional de l’opció per la qual us presenteu.

17.  Si  vaig  fer  batxillerat  i  tinc  algunes  assignatures
aprovades que corresponen a la part específica, cal que m’hi
examine?
De nou cal remetre-vos al centre en què vos examinareu. Però fins
ara, i de forma general, es considerarà a l’alumnat exempt de la part
específica  si  ho  podeu  demostrar documentalment. També s’hi
valoraran mòduls superats d’un títol de  grau  superior  relacionats
amb el grau que vulgueu cursar.

18.  Quins  requisits  he  de  complir  per  a  realitzar  la  prova
d’accés a Grau Superior?
Cal  que tingueu 19 complits  en  l’any  natural  en  què realitzeu  la
prova, sempre que reuniu els requisits acadèmics, o 18 si teniu un
CFGM de la mateixa família professional.

19. En què consisteix la prova d’accés a CFGS?
És una prova que consta d’una part general i una específica. La part
general inclou les matèries de Llengua y Literatura (en castellà o en
valencià), Llengua Estrangera (anglés),Tractament de la informació i
competència  digital i  Matemàtiques.  Les  assignatures  de  la  part
específica (dues), depenen del perfil professional del grau.

20. Si  supere la prova d’accés i  no m’he matriculat de cap
CFGS, he de tornar a examinar-me un altre any?
No, la nota de la prova té validesa per a dos anys successius.

21. Un cop superat el Grau Superior, puc accedir a la universitat?
Tot i que no s’encaminen al món universitari, els estudis de CFGS,
un  cop  finalitzats, permeten l’accés a la universitat sempre que
estiguen relacionats amb els estudis que voleu cursar i la qualificació
ens ho permeta.



22. He aprovat el batxillerat però amb una nota molt baixa...
puc presentar-me a la prova d’accés a CFGS i intentar accedir-
hi amb una nota més alta?
No.  Només  poden  presentar-se  a  la  prova  les  persones  que  no
complisquen els requisits d’accés directe.

23. El CFGS equival al Batxillerat?
Només a efectes d’accés a ocupacions públiques i privades, sempre
que s’acredite que esteu en possessiu del títol de GES o equivalent
acadèmica.

24. Vull presentar-me a la prova d’accés a un CFGS, quines 
assignatures específiques he de cursar?
Per  a  aquesta  qüestió  concreta  consulteu  el  web  d’FP  de  la
Conselleria d’Educació.

    25. Tinc cursat el CFGM de la branca sanitària i el batxillerat
LOE per lletres; vull accedir a un CFGS, m'he de presentar a la
prova d'accés? tinc alguna matèria  convalidada? O encara,  he
aprovat  el  batxillerat  d'Humanitats i Ciències Socials i vull
accedir a un CFGS de Ciències. Què he de fer?

No has de presentar-te a la prova d'accés. Per tenir el títol de
batxiller accedeixes directament però ho fas després de tots els que
han cursat batxillerat de ciències.  Sovint  es  té  la  impressió  que
haver cursat el batxillerat de lletres exclou l'accés directe i per tant
pot  presentar-se  a  la  prova  estant  alhora  exempt  de  fer  la  part
específica per tenir un CFGM de la mateixa família cursat.

26. Puc matricular-me en el curs preparatori per a l’accés a
Universitat o CFGS sense el títol de graduat en ESO o amb el
gradual escolar de l’EGB?
Legalment l’únic requisit és tenir l’edat necessària per poder fer la
prova d’accés (25 i 19 anys, respectivament) però el nostre consell
és que primer aconseguisques el graduat en ESO per tal de tenir el
títol i evitar el fracàs en la prova per falta d’una base.

27. Tinc 45 anys i vull cursar l’accés a la universitat, és 
recomanable fer- ho per la vida de +45?
Presentar-se a l’accés a la universitat per la via de +45 consisteix a
realitzar  una  entrevista i examinar-se exclusivament de les
assignatures comunes. Aquesta via d’accés és vàlida per a una sola
carrera i una sola universitat, per això des del Giner desaconsellem
aquest sistema d’accés perquè està molt restringit i  minimitza les
futures possibilitats acadèmiques.



28. Puc accedir des de la prova de +25 a un CFGS?
Sí. Hi ha una reserva de places per a l’alumnat que accedeix des de
la prova d’accés  a universitat,  sempre que la  nota obtinguda i  la
branca de coneixement siguen suficients i adequades.

29. Quins requisits al complir per a presentar-se la prova 
d’accés a la universitat per a majors de 25 anys?
Complir 25 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què es realitza la prova.

    30. Complisc els 25 anys l’any que ve, podré presentar-me a +25?
Podran participar en la Prova d'Accés per a Majors de 25 anys les
persones que hagen complit els 25 anys d'edat abans del dia 1
d'octubre de l'any natural en el  qual es realitzen les proves i  no
estiguen en situació d'accedir directament a la universitat.

31. Amb quina puntuació es supera la prova d’accés?
Es  supera  amb  una  qualificació  global  major  o  igual  a  5  punts,
sempre  que  s’arribe  al  mínim  de  4  en  cadascuna  de  les  fases
(general/específica). És a dir, per tal de fer mitja (que sempre ha de
ser igual o superior a 5), s’ha d’arribar al 4 en qualsevol de les dues
fases.

32. Podem realitzar més d’una vegada la prova d’accés?
Sí. La nota que es tindrà en compte serà la millor nota global de totes.

33. Si he superat la prova d’accés a +25, tinc el títol de Batxillerat?
No.

     34. I a efectes laborals o d’oposició, hi ha equivalència entre  
la prova d’accés a majors de 25 anys i el batxillerat?

A efectes laborals només equival al graduat escolar.
Si, a més, teniu uns altres estudis, l’equivalència a efectes laborals
és amb el Batxillerat exigit per a un grup C.
En tot cas, sempre és convenient llegir atentament les convocatòries
d’oposicions i  adreçar-se a les entitats  convocants que hauran de
valorar-ne els requisits o fer-ne el barem.

35. Si faig l’accés a +25, tinc l’equivalent al Batxillerat?
Sols als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats i si
compleixes alguna d’aquestes condicions.
1.- Tenir el GES o,
2.- Aprovar 15 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de 
crèdits) dels estudis universitaris.



36. Què em convé, fer accés a la universitat o accés a CFGS?
Si aproves la prova d’accés a la universitat estàs exempt de fer la
prova d’accés als CFGS, ara bé si el cicle formatiu de grau superior
que vols cursar permet accedir als mateixos estudis universitaris per
als quals has superat la prova d’accés a la universitat, la qualificació
serà la que hages obtingut en la prova. En tots els altres casos, la
qualificació global serà de 5.
Si decideixes optar per l’accés a la universitat, com és prova única, si
no vos arriba  la  nota,  no  podeu  accedir  al  CFGS  i  hauríeu  de
presentar-vos a tota la prova de nou per intentar pujar nota.

Si decideixes optar per l’accés als CFGS i no t’arriba la nota, sempre
pots  presentar-se parcialment en altra convocatòria per intentar
pujar nota en alguna de les matèries.
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