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del 18 al 26 de juny

MATRÍCULA
Més informació
Centre de Formació d’Adults Bellavista
Carrer Rosselló, 37 - 08521
Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 402 653
cfabellavista@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/cfabellavista/
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Horaris inscripcions*:
@centrebellavista

Dilluns, dimecres i divendres
Dimarts i dijous

de 10 a 12 h
de 17 a 19 h

* Consultar nous horaris un cop iniciades les classes

REQUISITS D’ACCÉS
Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal haver
complert 18 anys o bé complir-los durant l’any natural que inicien la
formació.
També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16
anys l’any natural que inicien la formació i es troben en algunes de
les situacions següents:


Tenir un contracte laboral que els impedeixi assistr als centres
educatu en règim ordinari
 Trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball
 Ser esportsta d’alt rendiment
 Cursar o haver cursat un programa de formació i inserció (PFI)
 Voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles
formatus de grau mitjà
 Partcipar al programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”
Excepcionalment, la directora dels Serveis Territorials pot autoritzar
la incorporació d’alumnes que no compleixen els requisits anteriors,
previ informe de la Inspecció Educatva.
Per a l’accés a un cicle formatu de grau superior: per realitzar el
nostre curs cal haver complert 18 anys o bé complir-los durant l’any
natural que inicien la formació i per inscriure’s a la prova cal tenir 19
anys o més (o complir-los l’any de la prova) i no tenir cap ttulació
acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés
directe i partcipar en el procés d’orientació.
Per accedir als cursos d’ensenyaments de llengües estrangeres i
COMPETIC: cal partcipar en el procés d’informació i orientació, que
ha d’evidenciar que la persona té les competències necessàries per
cursar amb èxit aquests ensenyaments.

QUOTA DE MATERIAL: curs complet 20 €

DOCUMENTACIÓ
Majors d’edat





Sol·licitud de preinscripció convenientment emplenada
Dos fotografes
Original i fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport
Certfcat d’estudis

Majors de 16 anys i menors de 18 anys
A part de la documentació anterior, han d’emplenar una sol·licitud
d’autorització i adjuntar-hi la documentació següent:
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents
relatus a la fliació i el consentment del pare o mare o tutor
legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució
d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
 Autorització dels pares o persona tutora del menor amb
fotocòpia adjunta del DNI o passaport del pare, mare o tutor/a
Persones amb contracte laboral: document que acredit la seva
d’afliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d’estar afliats,
el certfcat del familiar ttular de l’empresa i la declaració dels tutors
legals). Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball:
documentació acreditatva corresponent. Esportstes d’alt rendiment
que comparteixen ensenyaments: certfcat acreditatu expedit pel
Consell Català de l’Esport. Persones que cursen o han cursat PQPI
(programa de qualifcació professional inicial) o PFI (programa de
formació i inserció): certfcació que l’han cursat o l’estan cursant.
Persones que partcipen al programa "Joves per l'ocupació":
document acreditatu expedit per l’enttat on han desenvolupat el
programa.

