
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Centre Formació d'Adults Can Folguera

FULL INFORMATIU    2n trimestre  

Bon Any Nou 2020!!!

Comencem aquest  segon trimestre després d’un període vacacional  que

desitgem hagueu gaudit molt. 

Agraïm la vostra participació en les diferents activitats que es van proposar

el trimestre passat com ara el teatre i el dinar de Nadal. En aquest trimestre s’han

programat noves activitats i  xerrades que esperem siguin del vostre interès i  us

animem a participar-hi.

Us informem que el dilluns 24 de febrer és dia de lliure disposició i per tant

el centre romandrà tancat.

Recordeu que podeu seguir les notícies de l’escola a la nostra web:
 https://agora.xtec.cat/cfacanfolguera/ 

https://agora.xtec.cat/cfacanfolguera/


Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Centre Formació d'Adults Can Folguera

ACTIVITATS PROGRAMADES

GRUP DATA ACTIVITAT ESPAI Hora

GRUPS DE FRANCÈS Dimarts 14 de gener Teatre en francès
Teatre Eixample Le
médecin malgré lui

9.30 h

Delegats/des Dimarts 11 de febrer Reunió de delegats Aula 1 (escola) 16.30 h

TOT L’ALUMNAT Dimarts 18 de febrer
Xerrada AEU - «Dalí pintor, Dalí

escriptor i Dalí actor»
Centre cívic El Vapor 19.30 h

GESO 2 i alumnes
d’altres grups

Dimecres 19 de febrer
Xerrada del CREM«Santa

Perpètua i la Segona República»
Aula 2 (escola) 19.30 h

TOT L’ALUMNAT Dijous 20 de febrer Dijous gras Pati de l’escola 17.15 h

TOT L’ALUMNAT Dimecres 25 de març Visita al Liceu i Raval Cultural1 Barcelona 9.00 h

Recordeu que aquest trimestre tenim un dia de lliure disposició: dilluns 24 de febrer 

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb el delegat/da de classe o amb el/la tutor/a del vostre grup.

EL CLAUSTRE

1 El preu d’aquesta sortida es de 9 euros per alumne. Tot i que aquesta sortida tindrà lloc al tercer trimestre, s’ha de fer previsió de les entrades durant el mes de gener/febrer. Per 
aquest motiu els alumnes es podran apuntar des de dilluns 20/01 fins al 18/02 o fins exhaurir les places (màxim 50) en horari de secretaria: de dilluns a dijous de 15.30 h a 18h i 
dimecres i divendres de 9.30 a 11h. El punt de trobada serà l’estació de La Florida a les 9.00h.


