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ENSENYAMENTS INICIALS

ANGLÈS *

Aprendre a llegir i escriure nivell 1

Anglès inicial / Nivell A1

Iniciar-se en la lectura, l’escriptura i en la numeració
Horari:
Grup A: dimarts, dijous i divendres de 15 a 16.30 h
Grup B: dimarts i dijous 19 a 21 h

Aprendre a llegir i escriure nivell 2

Reconèixer i representar els diferents sons i grafies
de la llengua. Iniciar-se en el càlcul
Horari: dimarts, dimecres i dijous de 15 a 16.30 h

Horari: dilluns i dimecres d’11 a 12.30 h

Anglès elemental / Nivell A2

Horari: dilluns i dimecres de 9.30 a 11 h
* Els nivells d’Anglès corresponen als establerts en el Marc
europeu comú de referència per a les Llengües (MECR)
i tenen la durada del curs acadèmic

Perfeccionar la lectura i l’escriptura

ENSENYAMENTS INICIALS
GESO • ANGLÈS
ACCÉS AL SISTEMA REGLAT
INFORMÀTICA
PREINSCRIPCIÓ
Del 23 d’agost al 8 de setembre

Sol·licitar l’entrevista d’orientació formativa a
www.santceloni.cat/cfa al telèfon 93 867 41 75
o presencialment a Sax Sala

Del 6 al 13 de setembre

Entrevistes d’orientació i proves de nivell per a la
preinscripció presencial al Sax Sala, segons dia i hora
donada

MATRÍCULA
Del 20 al 23 de setembre
Dels preinscrits amb plaça

Adquirir agilitat en el procés de lectoescriptura.
Millorar la comprensió. Operacions i problemes
matemàtics bàsics
Horari: dimarts i dijous de 15 a 17 h

Ensenyaments inicials

Grup que acull diferents nivells d’aprendre a llegir
i escriure i de perfeccionar la lectura i l’escriptura
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 19 a 21 h

Perfeccionar les competències bàsiques
Reforçar els coneixements bàsics
de les àrees instrumentals
Horari de setembre a desembre:
dimecres i dijous de 15.30 a 17.30 h
Horari de gener a juny:
dimarts i dimecres de 15.30 a 17.30 h

Català bàsic

Desenvolupar les competències, especialment
de la comprensió i l’expressió oral
Horari:

Grup A: dilluns i dimecres de 15 a 16.30 h
Grup B: dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h

Grup de conversa

Grup de català oral per a dones
Horari: dimecres de 15 a 16.30 h

INFORMÀTICA (cursos trimestrals)
Informàtica bàsica nivell 1

Introduir-se en l’ús de l’ordinador, programes
bàsics i utilitats
Horari: dimarts i dijous de 16 a 17.30 h
1r trimestre: del 27 de setembre al 20 de desembre

Informàtica bàsica nivell 2

Aprofundir els coneixements bàsics d’informàtica
Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19 h
1r trimestre: del 27 de setembre al 20 de desembre

Informàtica bàsica nivell 3

Assolir un domini elemental en l’ús de les TIC,
amb un nivell de competència d’usuari/ària bàsic/a
Horari: dimarts i dijous de 19 a 20.30 h
1r trimestre: del 27 de setembre al 20 de desembre

TAXES*
gratuït

Ensenyaments inicials
Graduat en Educació Secundària Obligatòria

FORMACIÓ REGLADA i ACCÉS AL SISTEMA REGLAT
Graduat en educació secundària (presencial)

Assolir les competències que permetin a l’alumne/a
l’obtenció del títol de graduat/da en ESO. Organitzat
en mòduls trimestrals, amb avaluació contínua al
llarg del trimestre
Horaris:
GESO 1: de dilluns a dijous de 16 a 19 h
i divendres de 15.30 a 19 h (curs complet)
GESO 2: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16 a 19
i dimecres de 15.30 a 19 h (curs complet)

GESO (a distància)

L’Escola d’Adults és un centre de suport de l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) des d’on pots realitzar la
matrícula del Graduat en educació secundària a
distància. Per a més informació i preinscripcions a
www.ioc.xtec.cat

Curs específic per l’accés a Cicles Formatius
de Grau Mitjà (CAM)

Adquirir les competències per accedir directament als
cicles de formació professional de grau mitjà
Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 9.30 a 13.20 h

Preparació per a la Prova d’Accés
a Cicles Formatius de Grau Superior

Preparació de la part comuna i de la part específica
(Geografia i Economia de l’empresa)
Horaris:
Part comuna
dilluns de 9.30 a 11.30 h
dimecres de 9.30 a 13 h
dijous de 9.30 a 13.30 h
Matèries específiques
Economia de l’empresa: divendres de 9 a 11 h
Geografia: divendres d’11 a 13 h

Preparació per a la Prova d’Accés a la
Universitat per a majors de 25 i 45 anys

Preparació de la part comuna i de la part específica
(Geografia i Economia de l’empresa)
Horaris:
Part comuna
dilluns, dimecres i dijous de 9.30 a 11.30 h
Matèries específiques
Economia de l’empresa: divendres de 9 a 11 h
Geografia: divendres d’11 a 13 h

Troba el teu curs!

Tot el curs
Un trimestre

139,98 €
46,66 €
140 €

Curs per l’Accés a CF Grau Mitjà
Preparació Prova d’Accés a CF Grau Superior i
a la Universitat
Part comuna
Part específica per assignatura

Informàtica bàsica (nivells 1, 2 i 3)
Anglès (Inicial i Elemental)

140 €
20 €
20 €
217 €

*Bonificacions per a famílies nombroses i famílies monoparentals

INFORMACIÓ
• A l’entrevista d’orientació, en el cas de menors d’edat, és obligatòria
l’assistència del pare/mare/tutor/a.
• En els cursos d’Anglès, GESO i d’accés a CFGM cal fer una prova de
nivell presencial. Caldrà que confirmeu a quina de les dates de
prova us inscriviu.
• L’adjudicació de places està en funció dels criteris de baremació, no
és per ordre de preinscripció.
• Si la matrícula d’un grup és poc nombrosa el centre es reserva
el dret d’anul·lar-lo.

Inici del curs acadèmic: 26 de setembre
Centre de Formació, Ocupació
i Empresa del Baix Montseny
C/ Montserrat, 28
cfadults@santceloni.cat
www.santceloni.cat/cfa

Tel. 93 867 41 75

Horari
de dilluns a dijous
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
divendres
de 9 a 14 h

