
Informació i preinscripcions
PERÍODE PRIORITARI
Del 21 al 29 de juny de 2021

PERÍODE SECUNDARI
(si queden places vacants)
Del 2 al 14 de setembre

De 16 a 18 h
Av. Espanya, 116
Telèfon 93 573 86 90
a8062043@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/afaparets/

Documents que cal portar
Fotocòpia DNI o permís de residència
1 fotografia mida carnet
Fotocòpia de la targeta sanitària

Es recomana fer la preinscripció de 
forma telemàtica. Envieu un correu 
electrònic a a8062043@xtec.cat 
i us n’informarem.
També podeu trucar al 93 573 86 90 
a partir del dia 14 de juny. MATRICULACIÓ

CURS2021-2022

Vine a l’Escola d’Adults!
No ho dubtis!

Coneixes algú que no sap llegir ni escriure?
Vols aprendre català, anglès o informàtica?
Vols preparar-te per a les proves d’accés 

a un grau mitjà?
Vols la certificació ACTIC?

Et vols treure l’ESO i no tens temps
per anar a classe?
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ESCOLA D’ADULTS OFERTA FORMATIVA

INFORMÀTICA - COMPETIC - ACTIC
(Semipresencials)
S’ofereixen 4 nivells de cursos d’informàtica:
- El nivell inicial està enfocat a la gent que no 
ha utilitzat mai l’ordinador o que en té un lleuger 
aprenentatge i vol repassar conceptes.
- Els altres tres cursos van incrementant 
l’aprofundiment en les competències TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
Els nivells concrets són:
Informàtica d’iniciació
Competic 1 (nivell inicial ACTIC)
Competic 2 (nivell mitjà ACTIC)
Competic 3 (nivell avançat ACTIC)
A Competic 3 fem totes les competències: 
processador de textos, full de càlcul, base de 
dades, imatge i so i presentacions.
Els cursos de Competic 2 i 3 es poden fer 
presencials o semipresencials.

PREPARACIÓ A PROVES D’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Aquest curs està orientat per preparar les proves 
a l’accés de cicles de grau mitjà de formació 
professional. 
Va dirigit a persones que no posseeixen el títol 
de GES o equivalent acadèmic i que compleixin 
17 anys, com a mínim, l’any que han de fer la 
prova.

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
És un programa de formació a distància vinculat 
a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) per a 
persones adultes que possibilita l’obtenció del 
títol de Graduat en Educació Secundària (GES).

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL- 
ALFABETITZACIÓ
El curs va adreçat a persones que no saben llegir 
ni escriure. 
Els continguts d'aquesta formació s'organitzen 
en dos nivells:
El primer nivell, en què l'aprenentatge se centra 
en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de 
lectura i escriptura en català i castellà.
El segon nivell, en què l'objectiu central és 
consolidar aquests mecanismes.

LLENGUA CATALANA
Aquest curs està adreçat a persones que volen 
aprendre a llegir i a escriure en català i a dominar 
les quatre destreses: parlar, entendre, llegir i 
escriure.
S’imparteix en tres nivells:
– Nivell d’acolliment lingüístic (A-1 Marc Europeu                
Comú de referència per a les llengües)
– Nivell bàsic (A2 MEC)
– Nivell llindar (B1 MEC)

LLENGUA ANGLESA
Van adreçats a aquelles persones que tinguin 
ganes d’aprendre anglès, tant si n’han estudiat 
abans com si no en saben gens.
Hi ha tres nivells:
– Anglès Inicial (A1 MEC)
– Anglès Bàsic (A2 MEC)
– Anglès Elemental (A2.2 MEC). Nivell amb el 
qual es passa directament a 3r curs de l’Escola 
Oficial d’Idiomes.


