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Proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi 
obtingut al final de la seva escolarització 

És obligació dels centres organitzar les proves. 

Els antics alumnes que hagin completat l’etapa sense haver obtingut el títol d’ESO i 
compleixin els altres requisits establerts tenen dret a presentar-se a les proves. 

 
• Regulació: 

• Art. 20.3 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació 
dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC 29/06/2007)1 

• Art. 14 de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a 
l'educació secundària obligatòria (DOGC 18/06/2008)2 

• Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la 
convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de graduat en 
educació secundària obligatòria per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en 
finalitzar l'etapa esmentada (DOGC 10/12/2009) 

El Decret i l’Ordre estableixen el dret dels alumnes a presentar-se a proves 
per superar les matèries pendents (en els dos anys següents a la finalització de 
l’etapa, si han superat l’edat màxima per continuar en el centre, amb un màxim 
de 5 matèries pendents) i l’obligació dels centres d’organitzar-les.  
La Resolució concreta que l’edat requerida es pot rebaixar a 16 anys en 
determinades circumstàncies i fixa normes de procediment i terminis. 
La inscripció tindrà lloc els primers 10 dies lectius de febrer i les proves es 
realitzaran durant el mes de març. 

 

Resultats de les proves en el curs 2013-20143 

Centres que han organitzat proves  Alumnes inscrits Obtenen graduat en ESO 
- Públics: 208  494  258  
- Privats: 77  459  366  

Total 285  953  624  
 
 
                                                
1 20.3 Els alumnes que en finalitzar l'etapa no hagin obtingut el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria i tinguin l'edat màxima per continuar al centre, disposaran, durant els dos 
anys següents, d'una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents 
d'avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a cinc. 
 
2 14.7 Els centres docents han d'organitzar anualment proves per superar les matèries pendents 
d'avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria i hagin superat l'edat màxima de permanència a l'etapa. S'hi poden 
presentar, en els dos anys següents a la finalització dels estudis, alumnes amb un màxim de 
cinc matèries pendents d'avaluació positiva. 
 
3 Font: Carpetes de dades anuals dels centres de secundària públics i privats. 


