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             OFERTA 

          FORMATIVA

ETAPA INSTRUMENTAL 
1r, 2n i 3r NIVELL

Equivalent en FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 NIVELL 1 Adreçat a persones no alfabetitzades. 

 NIVELL 2  Adreçat a persones que volen consolidar les habilitats de nivell 1. 

 NIVELL 3 Adreçat a persones que vulguin consolidar i ampliar els seus coneixements anteriors. 

ETAPA BÀSICA  
(GES)

 GRADUAT  Adreçat a totes les persones més grans de 18 anys que volen obtenir aquest títol. 

 EN EDUCACIÓ Consta de dos nivells: de 18 anys que volen obtenir aquest títol. Consta de dos nivells: 

 SECUNDÀRIA   Per accedir directament al segon nivell o convalidar àmbits, cal passar una prova 

escrita o bé presentar l’historial acadèmic per poder justificar el nivell i realitzar  

les corresponents convalidacions si s’escau.

CURS D’ACCÉS A  
GRAU MITJÀ (CAM)

 CURS D’ACCÉS  Adreçat a totes les persones que volen cursar un CFGM; que no posseeixen la 
 A GRAU MITJÀ  titulació en ESO i que tenen o bé fan 17 anys l’any en què es matriculen. 

PROVES  
D’ACCÉS

 A CICLES FORMATIUS   Cal complir 19 anys durant l’any natural en què es realitzarà la prova o bé 

 DE GRAU SUPERIOR  fer els 18 durant l’any natural de la prova i tenir un CFGM del mateix itinerari. 

 A LA UNIVERSITAT PER   Cal tenir 25 anys l’any natural en què es realitzarà la prova i no haver superat

 MÉS GRANS DE 25 ANYS  les PAAU (selectivitat). 

 A LA UNIVERSITAT  Cal tenir 40 anys en l’any en què es sol·licita l’accés a la Universitat. No posseir

 PER MÉS GRANS   cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies d’accés. 

 DE 40 ANYS  Acreditar experiència laboral o professional en relació  

  amb l’ensenyament Universitari de Grau per al qual es sol·licita l’accés. 

 A LA UNIVERSITAT PER Tenir 45 anys l’any natural en què es realitzarà la prova i no posseir cap titulació o 

 MÉS GRANS DE 45 ANYS  qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti per accedir a la Universitat.

INFORMÀTICA

 COMPETIC INICIAL   Adreçat a persones que tenen escasses competències digitals i té per  

objectiu que la persona s’iniciï en el domini elemental de les tecnologies  

de la informació i la comunicació. 

 COMPETIC I  Adreçat a persones que hagin superat el curs COMPETIC INICIAL o que acreditin 

els coneixements bàsics del nivell inicial. 

 COMPETIC II   Adreçat a persones que hagin superat o que acreditin  

els coneixements del curs COMPETIC I. 

 COMPETIC III   Adreçat a persones que hagin superat els coneixements del curs COMPETIC II. 

LLENGÜES  
ESTRANGERES: 
ANGLÈS I FRANCÈS

 ANGLÈS I FRANCÈS   Nivell elemental per a alumnes que no tenen cap coneixement de 

 NIVELL 1 (A1) la llengua. 

 ANGLÈS I FRANCÈS Parteix d’uns coneixements mínims per poder arribar a un ús 
 NIVELL 2 (A2.1)  Funcional de la llengua en situacions quotidianes i desenvolupar les quatre 

habilitats bàsiques: llegir, escriure, escoltar i parlar. 

 ANGLÈS I FRANCÈS   En acabar el curs l’alumnat ha de comprendre i usar expressions 

 NIVELL 3 (A2.2)  habituals, comunicar-se en situacions quotidianes i poder escriure sobre les seves 

experiències i aspectes del seu entorn. 

LLENGUA CASTELLANA 
PER A PERSONES  
NOUVINGUDES

 CASTELLÀ INICIAL    Adreçat a persones que han arribat fa poc temps i/o tenen poques competències 

en llengua castellana. 

 CASTELLÀ BÀSIC   Adreçat a persones amb un domini mínim de la llengua castellana però que els hi 

manquen competències comunicatives i fluïdesa oral. 

Formació de persones 
adultes Barberà

Preinscripció
del 18 al 26 de juny de 2018 (segons calendari adjunt)

Instrumental i Castellà  persones nouvingudes 
del 18 al 26 de juny de 10 a 13 h

Matriculació
del 3 al 10 de setembre  
per a l’alumnat prèviament inscrit i admès.

Informa’t a
www.xtec.cat/centres/a8056560

Horari de matrícula

Dilluns, 3 de setembre, d’11 a 13 h. Del 4 al 10 de setembre,  

de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h i divendres de 10 a 13 h

Lloc:  CASAL DE CULTURA.  
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GRADUAT 
EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA   

CURS D’ACCÉS 
A GRAU MITJÀ

A CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
A LA UNIVERSITAT PER
MÉS GRANS DE 25 ANYS
A LA UNIVERSITAT 

PER MÉS GRANS   
DE 40 ANYS 

A LA UNIVERSITAT PER
MÉS GRANS DE 45 ANYS

COMPETIC INICIAL   

COMPETIC I  

COMPETIC II   

COMPETIC III   

ANGLÈS I FRANCÈS  
NIVELL 1 (A1)

ANGLÈS I FRANCÈS
NIVELL 2 (A2.1)  

ANGLÈS I FRANCÈS  
NIVELL 3 (A2.2)  

CASTELLÀ INICIAL    

CASTELLÀ BÀSIC   


