
Escola d’Adults
 Pública i gratuïta

Matrícula per al curs 2018- 2019
(EN TRES FASES) 

1. PROCÉS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ OBLIGATORI 
Del 4 al 15 de juny. Consulteu dates i horari per a cada ensenyament al web del centre 
www.cfavalles.org o al telèfon 93 849 98 88 

2. PREINSCRIPCIÓ
Dia 18 de juny de 16 a 19 h, només persones que han fet el procés d’orientació.

Del 19 al 26 de juny: dimarts 19 i dimecres 20 a la tarda, de 16 a 19 h. Dijous 21 i diven-
dres 22 al matí, de 9 a 12 h. Dilluns 25 a la tarda, de 16 a 19 h i dimarts 26 al matí, de 9 a 
12 h al Centre Vallès 

Cal portar una foto de carnet, fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària.
Per a alguns ensenyaments i per als  menors d’edat, consulteu al web la documentació 
necessària.

3. MATRÍCULA del 3 al 10 de setembre
Cal que confirmeu la matrícula presencial o per telèfon.



ENSENYAMENTS QUE ES PODEN CURSAR
 A L’ESCOLA D’ADULTS

Cursos de:
• Formació Instrumental (alfabetització i ensenyaments bàsics)
• Català, Castellà i Anglès
• Informàtica (COMPETIC)
• 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

Formació instrumental (alfabetització i ensenyaments bàsics)
Adreçat a persones no alfabetitzades, amb l’objectiu d’assolir les habilitats bàsiques (lectura, escriptura i càlcul).
Cursos de català, castellà i anglès
Adreçats sobretot a persones que no tenen gaire coneixement de la llengua o que gairebé no la parlen, i també 
a qui vol millorar-ne els coneixements (certificat del nivell A i B inicial i bàsic del Marc Europeu). 
Graduat d’Educació Secundària 
Estudis per obtenir el títol de graduat en Educació Secundària. Persones que no han obtingut la titulació a 
l’ESO. Formació modular adaptable al temps disponible de l’estudiant.
Curs d’accés directe al Cicle Formatiu de Grau Mitjà (preu públic: 190 euros)
Certificació per accedir de manera directa a un cicle formatiu de grau mitjà. Amb avaluació continuada i qualifi-
cació per part del centre. 
Proves d’accés a Cicle Formatiu de Grau Superior 
Preparació per superar la prova d’accés a un cicle formatiu de grau superior. El centre t’avalua, et qualifica i 
emet un certificat que et permet pujar la nota de la prova.
Proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys / 45 anys
Preparació per superar la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 o de 45 anys.
Cursos d’informàtica a diferents nivells (COMPETIC): 
Cursos d’informàtica inicial i els corresponents als nivell oficials de l’ACTIC, amb certificació vàlida per presentar 
als llocs de treball.
Centre ACTIC 
Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

CFA Vallès (c. Veneçuela, 86 - Granollers) 
www.cfavalles.org


