
ENSENYAMENT A QUI VA DIRIGIT? HORARI 
DURADA OBSERVACIONS 

CATALÀ INICIAL 

- Persones no alfabetitzades i amb 
desconeixement de la llengua.  
- Persones molt poc escolaritzades i amb poc 
coneixement de l’alfabet llatí.  
- Persones escolaritzades amb llengües diferents 
que no deriven del llatí.   
- Edat a partir de 16 anys (nascuts al 1996 o 
abans). 

TARDA/ 
VESPRE 

60 h. 

Aconseguir la competència oral i 
escrita i poder promocionar al nivell 
bàsic. 

CATALÀ BÀSIC 

- Persones escolaritzades al país d’origen, sense 
estudis superiors.  
- Coneixement d’alfabet llatí.  
- Coneixement inicial d’una mica de vocabulari 
de la llengua.  
- El perfil d’alumne/a és una persona que sap 
llegir, escriure al dictat encara que faci faltes. 

TARDA/ 
VESPRE 

120 h. 

 

CASTELLÀ INICIAL 

 - Persones no alfabetitzades i amb 
desconeixement de la llengua.  
- Persones molt poc escolaritzades i amb poc 
coneixement de l’alfabet llatí.  
- Persones escolaritzades amb llengües diferents 
que no deriven del llatí.   
- Edat a partir de 16 anys (nascuts al 1996 o 
abans). 

TARDA/ 
VESPRE 

60 h. 

Aconseguir la competència oral i 
escrita i poder promocionar al nivell 
bàsic. 

CASTELLÀ INICIAL 

- Persones escolaritzades al país d’origen, sense 
estudis superiors.  
- Coneixement d’alfabet llatí.  
- Coneixement inicial d’una mica de vocabulari 
de la llengua.  
- El perfil d’alumne/a és una persona que sap 
llegir, escriure al dictat encara que faci faltes. 

 
 

TARDA 
120 h. 
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COMPETIC INICIAL 
(INFORMÀTICA) 

- El curs compren un coneixement bàsic del 
sistema operatiu, ús d’un processador de textos i 
iniciació a internet. 
- E perfil de l’alumne/a és una persona que no 
tingui dificultats per llegir i escriure, que sigui 
capaç sense ajut (dades nom, cognoms, adreça, 
etc.) d’emplenar la fitxa d’inscripció. 

 
TARDA 
120 h. 

Les classes son en català, molt 
important que aixó no sigui un 
problema. 
 
 
 
 



ENSENYAMENT A QUI VA DIRIGIT? HORARI 
DURADA OBSERVACIONS 

FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL 
NIVELLS I, II, III 

- Són ensenyaments que ofereixen una formació 
general de nivell bàsic. El cicle està estructurat en 
tres nivells. 
- Nivell 1: iniciació a la lectura i la escriptura; 
numeració i iniciació al càlcul; català; 
aproximació l’entorn. 
- Nivell 2: millora en les habilitats de la lectura i 
escriptura; les quatre operacions bàsiques del 
càlcul matemàtic; català; tècniques instrumentals; 
coneixement de l’entorn. 
- Nivell 3: desenvolupament de la lectura i 
escriptura; les operacions bàsiques i introducció a 
conceptes matemàtics; temes de cultura general; 
iniciació a les noves tecnologies; català, ..... 

TARDA/ 
VESPRE 
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GRADUAT EN 
EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA  
NIVELLS 1 I 2 

Graduat en educació secundària – GES amb 
l’objectiu de completar els ensenyaments bàsics i 
obtenir el títol de graduat en educació secundària. 
El programa consta de dos nivells i s’estructura 
en tres àmbits. 
-Àmbit de la comunicació: català, castellà i 
llengua estrangera. 
-Àmbit de les matemàtiques, la ciència i la 
tecnologia. 
 

TARDA/ 
VESPRE 
   120 h. 

La preinscripció es fa del 14 al 22 de 
juny de 2012. 
 
La matricula al setembre, al 
desembre i al març. 
 
Amb caràcter general, per accedir a 
l’educació d’adults cal haver 
complert el 18 anys (o complir-los 
l’any natural en què s’inicia la 
formació). 
També hi poden accedir les persones 
que tenen o compleixin els 16 anys 
l’any natural en què inicien la 
formació si es troben en alguna 
d’aquestes situacions: 

- tenir un contracte laboral que 
impedeix assistir als centres 
educatius en règim ordinari, 

- trobar-se en procés d’obtenir 
un permís de treball, 

- Ser esportista d’alt 
rendiment, 

- Cursar o haver cursat els 
mòduls obligatoris dels 
programes de qualificació 
professional inicial (PQPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENSENYAMENT A QUI VA DIRIGIT? HORARI 
DURADA OBSERVACIONS 

Formació Accés Grau 
Superior 

A persones que han assolit un nivell bàsic de 
formació i volen accedir als cicles formatius de 
grau superior. Han de tenir 19 anys o complir-los 
durant l’any que fan la prova. 

MATÍ/ 
VESPRE 

 

La preinscripció es fa del 14 al 22 de 
juny de 2012.  
Poden accedir a aquesta formació: 
-  les persones que tinguin 18 anys 
-  Les persones que tinguin 17 anys i 
un grau mitjà aprovat 
A l’hora de fer la prova d’accés cal 
tenir 19 anys o complir-los durant 
l’any que es fa l’examen. En el cas 
dels que tenen un grau mitjà aprovat 
cal tenir 18 anys. 
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Formació Accés Grau 
Mitjà 

A persones sense titulació de graduat en educació 
secundària i que volen accedir a la formació 
professional de grau mitjà a través de la prova de 
nivell. 
 

TARDA 
 

La preinscripció es fa del 14 al 22 de 
juny de 2012. 
 
 

 
 


