
Escola d’Adults
 Pública i gratuïta

Matrícula per al curs 2015-2016 
Preinscripció: del 22 al 29 de juny, de dilluns a divendres de 16 a 19 h

al Centre Vallès (c/ Veneçuela, 86 - Granollers)
Cal portar 1 foto de carnet, fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària. 

Matrícula: del 2 al 7 de setembre 
Més informació: www.cfavalles.org - tel. 93 849 98 88



UNA ÀMPLIA VARIETAT DE PROPOSTES...
per iniciar-se, per millorar, per avançar, per a tu

Cursos de:
• Formació Instrumental (alfabetització i ensenyaments bàsics)

• Català i castellà
• Graduat d’Educació Secundària (equivalent a l’ESO)

• Curs d’accés directe a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM)
• Preparació Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

• Preparació Proves d’Accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys
• Anglès

• Informàtica

Formació instrumental (alfabetització i ensenyaments bàsics)
Adreçat a persones que no estan alfabetitzades que vulguin assolir les habilitats bàsiques (lectura, escriptura i càlcul).
Cursos de català, castellà i anglès
Els nostres cursos de llengües s’adrecen sobretot a persones que no tenen gaire coneixement de la llengua i 
que gairebé no la parlen, i també a qui vol millorar-ne els coneixements.
Graduat d’Educació Secundària 
Si no tens el GES (Graduat d’Educació Secundària), ara és el moment. Els teus coneixements previs, 
l’expedient acadèmic i la teva dedicació marcaran el temps d’assoliment.
Curs d’accés directe al Cicle Formatiu de Grau Mitjà (PREU PÚBLIC 190€)
Si no vols esperar a tenir el GES per fer un cicle formatiu de Grau Mitjà, pots fer el curs d’accés directe. Nosal-
tres t’avaluem i si aproves pots entrar directament a fer un cicle formatiu de Grau Mitjà. 
Proves d’accés a Cicle Formatiu de Grau Superior 
Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior també t’ajudem a preparar-lo i superar la prova d’accés. En 
aquest cas,nosaltres t’avaluarem i et qualificarem, i així podràs pujar la nota fins a un 40 %.
Proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys / 45 anys
També pots anar a la Universitat sense tenir el batxillerat. Has de tenir l’edat requerida per cada prova 
(més de 25 anys o més de 45) i passar una prova d’accés que t’ajudarem a preparar.
Centre ACTIC
Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Cursos d’informàtica de diferents nivells
Nivell bàsic d’iniciació, de continuació si ja es tenen nocions d’informàtica o bé d’ampliació per adquirir més 
coneixements.

Més formació
 Més oportunitats

Ara és el moment!


