GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

El GESO, la Secundària d’adults
Els estudis oficials d’Educació Secundària Obligatòria per a adults estan organitzats en 34
mòduls, amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és
de 1.190 hores. Els mòduls, que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el
cientificotecnològic i el social, es distribueixen en dos nivells, I i II (a Escola ISC impartim
només el nivell II, amb 17 mòduls).
Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que han complert
18 anys o bé els compleixen durant l’any natural que inicien la formació. També hi poden
accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la
formació si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en
règim ordinari o si són esportistes d'alt rendiment.
Les persones que superen aquesta formació poden accedir als ensenyaments següents:
 el Batxillerat
 els Cicles formatius de Grau mitjà

La formació
Escola ISC té autoritzada aquesta formació des de l’any 2019 (DOGC núm.8027), i
l’ofereix en horari de tarda, de dilluns a divendres.
El projecte educatiu de l’escola comprèn tots els àmbits formatius, socials i culturals de
l’alumne: atenció personalitzada, relació amb les famílies, aposta pels recursos
documentals propis, etc.

Els serveis del curs
El GESO d’Escola ISC ofereix els següents serveis acadèmics i característiques:










Docència presencial de totes les assignatures amb un ampli suport documental i
digital
Mòduls trimestrals i matrícula viva
Grups de fins a 15 persones (15 places autoritzades)
Horari de tardes
Material docent d’edició pròpia
Avaluació contínua i butlletins de preavaluació i d’avaluació
Pla docent per a cada mòdul
Registre diari d’assistència
Orientació acadèmica i professional

El calendari 2022-23
El GESO 2022-23 comença el 13 de setembre de 2022 i dura fins al 21 de juny de 2023.

Presentació del curs: dimarts 13 de setembre, a les 17 hores
Inici de les classes: dimecres 14 de setembre
Avaluacions: dintre del període lectiu
Recuperacions: fora del període lectiu
Avaluació extraordinària: abans del 7 de juliol de 2023

L’horari 2022-23
Escola ISC organitza el curs en tres trimestres de durada similar, horari de tarda de
dilluns a dijous/divendres. Els 17 mòduls duren un trimestre cadascun.

Horari de Recepció i Secretaria
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18
Per a informació personalitzada, concerteu entrevista al 93.453.11.98

des de 1998 a Barcelona

www.escolaisc.cat
info@escolaisc.cat

