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FORMACIÓ INSTRUMENTAL 

 
 Persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any 

natural en què inicien la formació.  

 3 nivells: 

 N1 i N2: Nivells inicials de lectura i escriptura  

 N3: Grup de Cultura General, en el que també es fa una introducció a la 

informàtica i l’anglès  

 



GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES) 
 

 Estudis secundaris per a persones adultes, equivalents en tots els efectes a l’ ESO. 

 Per accedir al GES cal que tinguis 18 anys complerts, o fer-los abans que s’acabi l’any en què et matricules. 

 

 Quan es pot matricular? 

 La matrícula és anual però  s’obre al començament de cada trimestre, de manera que si es comença el segon trimestre, 
el primer queda pendent per l’ any següent. 

 

 De quants cursos consta? 

 El GES sencer consta de dos cursos.,  

 Si es té el graduat escolar o tercer d’ ESO aprovat, FP o BUP, es pot convalidar el primer curs. 

 En fer la matrícula et passarem una prova de nivell, per tal de situar-te en el curs adequat. 

  

 Com s’ estructuren els cursos? 

 Tres àmbits: el primer és el de comunicació que inclou català, castellà i anglès, el segon és el de matemàtiques, ciències i 

tecnologia i el tercer el de les ciències socials. Cada àmbit està dividit en mòduls trimestres, que són assignatures 

independents, en total 34 mòduls, 17 per curs. Un curs complet implica fer 17 hores setmanals. 

 Els mòduls aprovats ja no s’ han de tornar a cursar més encara que canviïs d’escola o triguis més temps del previst en 

acabar el GES. 

 



LLENGUA ANGLESA 
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé 

els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. 

Oferim cursos de nivell 1, 2 i 3, tant al matí com a la tarda. 

 Nivell 1 

Curs anual de 105 hores, amb classes d’una hora i mitja dos dies a la setmana. 

Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 

 Nivell 2 

Curs anual de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana. 

Correspon al nivell A2.1 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 

 Nivell 3 

Curs anual de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana. 

Correspon al nivell A2.2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 

 



LLENGUA CASTELLANA 
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé 
els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.  

 Nivell 1 

Curs anual de 105 hores. Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de 

referència per a les llengües. 

 Nivell 2 

Curs anual de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana. 

Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 



COMPETIC. Competència digital 
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en 
què s’inicia la formació. 

Oferim tots els nivells d’informàtica en horari de matí i de vespre.  
 

  COMPETIC inicial 

Curs anual de 105 hores, una classe de tres hores a la setmana. 

En aquest curs es recullen tres competències (C2, C3, C4) del nivell bàsic de l’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). 

 

 COMPETIC 1 

Curs anual de 105 hores, amb una classe de tres hores a la setmana. 

COMPETIC 1 el poden cursar les persones que hagin superat el curs COMPETIC inicial o que n’acreditin els coneixements 
competencials bàsics. 

En aquest curs es recullen les tres competències del nivell bàsic de l’ACTIC (C1, C5, C6) no recollides a COMPETIC inicial. 

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic 
de l’ACTIC. 

  
 



COMPETIC.  Competència digital.  
 COMPETIC 2 

Curs anual de 140 hores, classes de 2h. Dos dies a la setmana. 

COMPETIC 2 el poden cursar les persones que han superat o acreditat les competències del curs 
COMPETIC 1. 

En aquest curs es recullen les vuit competències del nivell mitjà de l’ACTIC (C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
C7, C8) 

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 
equival al certificat mitjà de l’ACTIC. 

  

 COMPETIC 3 

Curs anual de 105 hores, amb una classe de tres hores a la setmana. 

COMPETIC 3 el poden cursar les persones que han superat prèviament el curs COMPETIC 2 o 
acreditar-lo mitjançant el certificat ACTIC del nivell mitjà. 

El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 
equival al certificat avançat de l’ACTIC. 

 



CAM: CURS ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES 
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ  

 Per accedir al curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir, 
com a mínim, 17 anys l'any d'inici del curs.  

 Avaluació contínua al mateix centre. 

 El preu del curs és de 190€, amb reducció per família nombrosa o  monoparental. 

 

CURS DE PREPARACIÓ PER LA PROVA D’ACCÉS ALS 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

 Per inscriure’s al curs cal tenir 18 anys o fer-los durant l’any natural en que es comença 
el curs.  

 I per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any en que es fa la 
prova) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten 
l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent). 

 

 



CURS DE PREPARACIÓ PER LA PROVA D'ACCÉS A LA 

UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25/45 ANYS 
 Pots presentar-te a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25/45 

anys si reuneixes els requisits següents: 

 Tenir 25 o 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova. 

 No tenir superada la PAU (o equivalent). 

 No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts 
plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent). 

 No tenir cap titulació universitària. 

 


