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Ep! Tots els horaris 
queden pendents 

de confirmació
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Formació 
instrumental
Formació Instrumental 1r nivell
Objectius: Aprendre a llegir i escriure i altres 
aspectes funcionals i bàsics.

Formació Instrumental 2n nivell
Objectius: Perfeccionar-se en la lectura i 
l’escriptura i iniciar-se en el càlcul.

Formació Instrumental 3r nivell
Objectius: Dominar els coneixements bàsics 
de les àrees de llengua, de matemàtiques i de 
ciències socials i naturals.

Titulació: Certificat de Formació Instrumental al  
finalitzar el tercer nivell de formació, havent 
superat la prova i/o després d’una avaluació 
continuada al llarg del curs o cursos.

Horari: De dilluns a divendres de 18 a 22 h, 
depenent del nivell i de les assignatures.

Professores: 
Araceli Ropero, Rosa Pastor i Carme Cabello
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Graduat en  
educació secundària 
Objectius: Assoliment dels coneixements 
bàsics necessaris a fi d’aconseguir el títol de 
Graduat en Educació Secundària, equivalent 
al que s’obté un cop aprovada l’ESO.

Àrees: 

Àmbit de la comunicació
Àmbit científicotecnològic
Àmbit social

Titulació: Les proves es realitzaran als 
centres acreditats pel Departament 
d’Ensenyament.

Horari: De dilluns a divendres de 19 a 22 h

Professores: Araceli Ropero, Rosa Pastor, 
Marta Cereza, Jan Liste i Carme Cabello

* Es poden fer convalidacions depenent 
dels estudis de l’alumne/a
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Preparació per a la prova 
d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà (CFGM)

Objectius: Assolir els coneixements generals que 
permetin a l’alumne/a superar la prova per poder 
accedir a un cicle formatiu de grau mitjà de qualsevol 
branca.

Titulació: Aquesta prova no dona dret a cap títol, 
només faculta per a la inscripció a qualsevol cicle 
formatiu de grau mitjà, però no garanteix plaça escolar.

Estructura de la prova: La prova d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà és única per a tots els cicles 
formatius i es desenvolupa en dues parts: 

Part A: Agrupa la competència en llengua estrangera 
(anglès o francès), competència en llengua castellana, 
competència en llengua catalana i la competència 
social i ciutadania. 

Part B: Agrupa la competència en matemàtiques, 
la competència d’interacció amb el món físic i la 
competència en tecnologies. 

Horari: De dilluns a divendres de 19 a 22 h

Professores: Araceli Ropero, Rosa Pastor, 
Marta Cereza, Jan Liste i Carme Cabello

*Hi haurà matèries que faran conjuntament 
amb el nivell de GES
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Preparació per a la 
prova d’accés a cicles 
formatius de grau 
superior (CFGS)

Objectius: Assolir els coneixements generals que 
permetin a l’alumne/a superar la prova per poder 
accedir a un cicle formatiu de grau superior de 
qualsevol branca.

Titulació: Aquesta prova no dona dret a cap títol, 
només faculta per a la inscripció a qualsevol cicle 
formatiu de grau superior, però no garanteix plaça 
escolar.

Estructura de la prova: La prova d’accés als cicles 
formatius de grau superior té una part comuna 
per a tots els cicles formatius i una part específica 
depenent de la branca triada. 

Part comuna: Agrupa les àrees de llengua catalana, 
llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques. 

Part específica: Dues matèries d’entre les ofertes per 
la branca triada (els alumnes que ja tenen un CFGM 
no les han de cursar). 

Horari: De dilluns a dijous de 19 a 22 h

Professores: Araceli Ropero, Marta Cereza,  
Carme Cabello i Jan Liste

* El nostre centre ofereix les específiques 
de: Física i Tecnologia Industrial
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Cursos d’anglès
Objectius: Assolir els coneixements bàsics orals i escrits 
de la llengua anglesa.

Nivell A1 (Beginner): Comunicar-se a nivell elemental tant 
oral com escrit. Saber mantenir una conversa senzilla sobre 
temes personals amb l’ajuda de l’interlocutor.
Horari: Dimecres de 19 a 20 h i dijous de 20 a 21 h

Nivell A2.1 (Elementary): Consolidar les estructures 
gramaticals apreses al nivell I. Entendre i expressar idees 
sobre temes propers. Horaris: Dimarts i dijous de 21 a 22 h 

Nivell A2.2 (Pre-intermediate): Consolidar les estructures 
gramaticals apreses al nivell II. Desenvolupar-se amb 
èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure 
experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió 
sobre qüestions properes.
Horari: Dilluns i dimecres 21 a 22 h 

Anglès conversa: Practicar la conversa en anglès per tal 
d’adquirir fluïdesa i agilitat. Horari: Dijous de 19 a 20 h

Preparació per a exàmens oficials 

B1 (PET): Dimarts de 19 a 20 h 
B2 (FCE): Dijous de 18 a 19 h

Titulació: Certificat dels nivells PET (Preliminary English 
Test) de la Universitat de Cambridge equivalent al B1 i FCE 
(First Certificate) equivalent al B2 (els exàmens es fan als 
centres acreditats per a realitzar la prova). 

Professora: Marta Cereza i LLavina
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Cursos de català
Objectiu: Assolir els coneixements generals de la 
llengua catalana.

Nivell A: Coneixements orals bàsics. 

Horari: Dimecres i dijous de 18 a 19 h

Nivell elemental B1: Domini en l’ús de la llengua 
oral i escrita per a realitzar tasques i comunicar-se 
en situacions quotidianes. 

Horari: Dilluns i dijous de 19 a 20 h

Nivell intermedi B2: Domini dels coneixements 
necessaris per a tenir un grau suficient de recursos 
lingüístics per a expressar-se amb fluïdesa i 
precisió, tant a nivell oral com escrit. 

Horari: Dimarts i dimecres de 21 a 22 hores

Nivell suficiència C1: Domini de l’ús de la llengua 
general, en la varietat estàndard, per comunicar-se 
satisfactòriament en un llenguatge mitjanament 
formal o formal, tant oral com escrit. 

Horari: Dilluns i dimarts de 20 a 21 hores

Titulació: Certificats dels nivells A, B1, B2 i C1 de 
la Junta Permanent de Català (els exàmens es fan 
als centres acreditats per a realitzar la prova).

Professora: Carme Cabello i Garcia
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Castellà per a 
estrangers
Castellà A1
Objectius: Conèixer el vocabulari bàsic i les 
expressions més comunes que permetin 
a l’alumne/a usar aquesta llengua com a 
eina de comunicació. Adreçat a persones 
estrangeres alfabetitzades.

Horari: Dimecres de 19 a 21 h

Castellà A2
Objectius: Millorar la fluïdesa, ampliar 
el vocabulari i consolidar les formes i 
estructures gramaticals. Aprofundir en 
l’aprenentatge de la normativa i l’ús escrit de 
la llengua. Adreçat a persones estrangeres 
alfabetitzades.

Horari: Dimarts de 19 a 21 h 

Professora: Araceli Ropero Medina
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Curs d’ofimàtica de 
programari lliure
Objectius: Conèixer les possibilitats d’internet: crear, 
mantenir i administrar un compte de correu electrònic 
de Gmail i utilitzar la majoria de plataformes de 
Google (Drive, Maps, Calendar, Fotos al Núvol...).

Obtenir coneixements de Paint (programa d’edició 
d’imatges) i Canva (Programa per crear pòsters, 
targetes...).

Tractar els programes d’Open Office (documents de 
text, full de càlcul i presentacions) a través de la 
plataforma Drive de Google.

Horari: Dimarts de 19 a 21 hores

Curs de programació 
amb Arduino
Objectius: Conèixer la plataforma de programació 
d’Arduino i realització de petits projectes electrònics.

Horari: Dimarts de 19 a 20:30 hores

Professor: Jan Liste i Boj
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Característiques del centre
La nostra escola és una Escola Municipal autoritzada pel 
Departament de Benestar Social i el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i que es regeix per la normativa 
que en matèria de Formació d’Adults regula el Departament 
d’Educació de la Generalitat.

Prioritzem la formació en les etapes bàsiques, amb la intenció 
d’atendre els grups i col·lectius que més ho necessiten.

Impartim dos tipus d’ensenyaments: 

Reglats: Alfabetització, Formació Instrumental, Formació 
Bàsica (Graduat en Secundària Obligatòria i preparació per a 
les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà CFGM  i  
Cicles Formatius de Grau Superior CFGS). 

No reglats: Català, anglès i castellà per a estrangers i 
informàtica.

Horari: De 18 a 22 h

Funcionament i normativa del centre
Matriculació: No hi ha límit d’edat. Els alumnes que es matri-
culen al curs de preparació per a la prova lliure del GES han de 
tenir 18 anys i els que es matriculen al curs de preparació per a 
la prova d’accés a cicles formatius, 17 anys.

Per accedir a la prova de CFGS s’han de tenir 18 anys o tenir 
superat un cicle formatiu de Grau Mitjà.

*El termini de matriculació general és al mes de setembre.

*Es considerarà formalitzada la matrícula quan s’hagi lliurat 
la documentació requerida: Fotocòpia D.N.I, 2 fotografies i el 
resguard de pagament del dret de matrícula. Només a partir 
d’aquest moment es podrà assistir a classe.

Devolució de l’import de la matrícula: Serà retornat si l’alumne/a 
es dona de baixa abans de l’inici de les classes o si un grup no 
arriba al nombre mínim d’alumnes que marca la normativa.
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Ubicació: Primera planta de l’escola Fontmartina

Assistència a les classes: Es portarà un control d’assistència a 
cada classe. Obtindran un certificat d’assistència els alumnes 
que superin el 65%. Aquest certificat està acreditat pel centre 
i per tant no comporta l’obtenció de cap títol oficial.

* Els alumnes de GES, CFGM i CFGS han d’assistir un mínim 
del 80% per a obtenir els punts que atorga el centre de cara a 
la prova final 

Baixes: És necessari tenir un mínim d’un 65% d’assistència per 
poder presentar-se a les proves de GES i la prova d’accés a 
CFGM i CFGS. A la resta de cursos es considerarà baixa si un 
alumne/a deixa d’assistir, durant un mes a classe, sense cap 
tipus de justificació.

Normativa general
Dins el recinte escolar no es permet fumar ni menjar.  
Els fumadors/es ho han de fer als metres de distància regla-
mentaris que marca la llei antitabac.

Les motos i bicicletes hauran de deixar-se fora del recinte escolar.

En cas que es faci malbé intencionadament qualsevol material 
dins de l’aula o del recinte, la persona/es responsable es farà 
càrrec de les despeses ocasionades.

Davant d’una falta greu o repetitiva, el claustre es reserva el 
dret d’expulsió.

Per a qualsevol problema, queixa o consulta, els alumnes s’adre-
çaran normalment al seu tutor i aquest ho farà arribar a qui 
correspongui i s’actuarà en funció de l’establert en el R.R.I. 

Hi haurà un horari de secretaria i qualsevol gestió s’haurà de 
realitzar dins d’aquest horari.
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Calendari del curs
Acte d’inauguració: Divendres 16 de setembre de 2022 a les 8 
del vespre, al menjador de l’escola Fontmartina.

Inici de les classes: 21 de setembre de 2022

Finalització de les classes: 14 de juny de 2023

Acte de Cloenda del curs: 15 de juny de 2023 

Dies festius:

10 d’octubre de 2022 (Festa Major)

11 d’octubre de 2022 (dia de lliure disposició)

12 d’octubre de 2022 (El Pilar)

1 novembre de 2022 (Tots Sants)

6 desembre de 2022 (La Constitució)

7 desembre de 2022 (dia de lliure disposició)

8 de desembre de 2022 (La Immaculada)

23 de gener de 2023 (St. Proget)

20 de febrer de 2023 (dia de lliure disposició)

29 de maig de 2023 (dia de lliure disposició)

Vacances de Nadal:  
Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023 
ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa:  
Del 3 al 10 d’abril de 2023 ambdós inclosos.
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Altres activitats durant el curs
Publicació de la revista “Treure Punta”  

Sortides relacionades amb temàtiques  
concretes d’una àrea.

Sortida al teatre

Celebracions de diades assenyalades:  
Tots Sants, Nadal…

Viatge de final de curs

Altres que puguin sortir o bé  
suggerir els propis alumnes
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Passeig de les escoles,3
(Edifici Escola Fontmartina)
08460 Santa Maria de Palautordera 
Telèfon: 93 848 25 73
info@escolaadultspalautordera.cat 
a8057072@xtec.cat

www.escolaadultspalautordera.cat


