
 
Oferta formativa 
 
CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL (NIVELLS I, II I III): 
Aprendre a llegir i escriure, càlcul, cultura general... 
 
IDIOMES:  
 
 Català (Nivells 1, 2 i 3) 
 
 Castellà (Nivells 1, 2 i 3)  
 
 Anglès (Nivells 1 i 2)  
 

Nivells equivalents al marc europeu. 
 
INFORMÀTICA:  
 
 COMPETIC Inicial  
 
 COMPETIC 1 
 
CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS ALS 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ( CFGM ). 
 
 

 
 
 

 
 

GUIA DE L’ALUMNAT 
CURS 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Sant Cugat 169-173 
Telèfon: 93 798 73 75 

Correu electrònic: a8062511@xtec.cat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Funcionament del Centre  
 
El centre de Formació d'Adults Alarona és una escola pública 
depenent de la Generalitat de Catalunya.  
 
Com a centre d’educació permanent ofereix ensenyaments 
amb l’objectiu de millorar els coneixements, les competències 
i les aptituds per tal de possibilitar un desenvolupament 
personal i social. A més, disposa d’un servei d’informació i 
orientació acadèmica i professional per ajudar a traçar 
l’itinerari formatiu més adient per a cada persona. 

 
Normativa del Centre  
 
Assistència   
 
 Certificat d’assistència: Els alumnes de tots els cursos 

que hagin assistit amb regularitat (80% de les classes) 
tindran dret a un Certificat d'Assistència acreditat pel 
centre. 

 Baixa del curs: Si un/a alumne/a deixa d'assistir durant 
dues setmanes sense cap tipus de justificació, causarà 
baixa.  

 

Alumnat 
 

 Per a un correcte funcionament del curs, és molt 
important assistir regularment a les classes 

 Cal respectar l’horari d’inici i de finalització de les 
classes. 

 Cal portar el material necessari que s’hagi d’utilitzar a 
classe, com ara llibres, dossiers, bolígrafs... 

 Cal respectar el material, mobiliari i instal·lacions del 
centre. 

 Cal mantenir una conducta adequada que asseguri la 
convivència al centre (respecte a les persones, correcció 
personal, etc.) 

 En general, cal evitar qualsevol acte injustificat que alteri 
el bon funcionament del centre. 

 A les aules no és permès menjar, ni beure. 
 Recordeu apagar i desar el mòbil quan entreu a l’aula. 

 
Pàgina web del centre 
 
http://agora.xtec.cat/afaalarona/ 

Calendari del curs 
 
 Presentació / Inici de les classes:  
 
CFI – I: 19 de setembre a les 19:00 hores. Pep – Aula POL. 
CFI - II: 19 de setembre a les 10:00 hores. Encarna – Aula POL. 
CFI - III: 19 de setembre a les 16:00 hores. Marisa – Aula POL 
Català 1: 20 de setembre a les 19:30 hores. Mònica – Aula A1 
Català 2: 22 de setembre a les 10:30 hores. Encarna – Aula 4. 
Català 3: 19 de setembre a les 10:00 hores. Mònica – Aula A3 
Castellà 1: 20 de setembre a les 17:00 hores. Encarna – Aula A3 
Castellà 2: 19 de setembre a les 19:00 hores. Marisa – Aula 3. 
Castellà 3: 20 de setembre a les 19:00 hores. Marisa – Aula 3. 
Anglès 1: 20 de setembre a les 16:00 hores. Mònica – Aula A1 
Anglès 2: 20 de setembre a les 18.:00 hores Mònica – Aula A1 
COMPETIC 1: 22 de setembre a les 11:00 hores. Pep. Aula Informàtica 
COMPETIC Inicial - A: 19 de setembre a les 10:30 hores. Marisa Aula Inf 
COMPETIC Inicial - B: 19 de setembre a les 17:00 hores .Marisa Aula Inf   
Curs de preparació a les proves d’accés als CFGM:  
19 de setembre a les 11:00 hores. Pep – Aula A2. 
  
Dies festius:  
 

 12 d’octubre: festa del Pilar. 
 13 d’octubre: festa de lliure disposició. 
 1 de novembre: festa de Tots Sants. 
 6 de desembre: festa de la Constitució. 
 7 de desembre: festa de lliure disposició 
 8 de desembre: festa de la Immaculada Concepció 
 12 de febrer: festa de lliure disposició. 
 30 d’abril : festa de lliure disposició. 
 1 de maig: festa del Treball. 
 21 de maig: festa local. Pasqua Granada. 

 
Dies de vacances:  
 

 Nadal: del 23 de desembre de 2017 al  de gener de 2018, ambdós 
inclosos.  

 Setmana Santa: del 24 març al 2 d’abril  de 2018, ambdós 
inclosos. 
 

Finalització de les classes: 22 de juny 2018. 
 


