
 

Preinscripció i matrícula 

Demanar informació: 
  

Per telèfon:   93 632 67 77 

  
Per Whatsapp:  634 79 10 63 

  

Per e-mail:   mestreesteve@gmail.com 

Documents a portar 

*Fotocòpia document identificatiu: DNI, NIE o Passaport 

*Fotocòpia TIS (targeta sanitària) 
*Una fotografia mida carnet. 

*Expedient acadèmic per fer el Graduat de Secundària: notes ESO - Títol 

Graduat Escolar - Certificat PFI- altres. 

  

Nota important: Totes les persones menors de 18 anys han de venir 

acompanyades del pare, mare o tutor/a legal, i portar una  fotocòpia del DNI 

del tutor/a i del llibre de família. 

La formació de persones adultes o educació d'adults et permet obtenir una titulació per enriquir els 

teus coneixements i millorar les teves competències tècniques i professionals. La formació de persones 

adultes té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l'entorn, facilitant 

l'aprenentatge al llarg de la vida. 

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Educació. 



Persones destinatàries 

 Persones de més de 18 anys (fets dins l'any en què es formalitza la matrícula). 

 Persones de més de 16 anys (complerts dins l'any en què es formalitza la 
matrícula), sempre que hi hagi un motiu justificat. 

 Al curs de formació específica per a l'accés als cicles formatius de grau superior hi 
poden accedir les persones que facin la prova d'accés l'any que compleixen els 19 anys. 

 

Què pots estudiar? 

A les escoles de persones adultes hi pots estudiar: ensenyaments de 
llengües, informàtica, formació instrumental, educació secundària per a persones 
adultes, cursos de preparació per a proves d'accés a grau superior i a la universitat. 
 

Ensenyaments de llengües 

 Llengua castellana: l'objectiu és que puguis adquirir una competència mínima 
d'aquesta llengua. S'estructura en 2 nivells. 

 Llengua catalana: l'objectiu és que assoleixis una competència mínima que et 
permeti comunicar-te en català. 

 Llengua estrangera: anglès amb aquests estudis podràs assolir una competència 
mínima de l'ús de la llengua anglesa. Els cursos es divideixen en tres nivells corresponents 
als nivells A1, A2.1 i A2.2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües 

Informàtica 

Els ensenyaments d'informàtica pretenen facilitar-te l'adquisició de la competència digital: 

coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les TIC (tecnologies de la informació i la 

comunicació). Aquests estudis es divideixen en el nivell inicial d'informàtica i el nivell usuari 

d'informàtica. 

 

El nivell inicial d'informàtica es correspon al COMPETIC INICIAL, que permet adquirir 

les següents competències: 

 Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu. 

 Tractament de la informació escrita. 

 Navegació i comunicació en el món digital.  

El nivell d'usuari d'informàtica es divideix en tres nivells: COMPETIC 1, 2 i 3. Les 

diferents competències que s'assoleixen en cada un d'aquests nivells són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formació instrumental 

Aquesta formació té l'objectiu de dotar-te d'uns coneixements bàsics en escriptura, lectura i 

càlcul mental. La superació d'aquests estudis et permet l'obtenció del certificat de 

formació instrumental. 

 

Els continguts s'organitzen en tres nivells: 

 Primer nivell: adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura, escriptura i 
càlcul, i nocions elementals sobre l'entorn social i natural. 

 Segon nivell: consolidació dels coneixements apresos al primer nivell. 

 Tercer nivell: ampliació dels coneixements dels dos nivells anteriors i assoliment 
dels objectius generals del cicle. 

 

 

 

 



Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: 

 Llengua 

 Matemàtiques 

 Ciències socials i naturals 

La durada aproximada d'aquests estudis és de 1.100 hores, però depenent dels teus 

coneixements previs i ritme d'aprenentatge, la durada pot ser menor o major. 

Educació secundària per a les persones adultes 

Aquest curs et permet completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o 

graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Els continguts s'estructuren en 

tres àmbits i es distribueixen en dos nivells: 

 
 

 

 



Cursos de preparació per a proves d'accés 

  

 Curs de preparació a la prova de grau superior 

 

Aquest curs et prepara per presentar-te a la prova d'accés a cicles formatius de grau 

superior. Hi pots accedir si tens més de 18 anys o els compleixes durant l'any natural, tot i 

que per fer les proves hauràs de ser major de 19 anys si no disposes d'un cicle formatiu de 

grau mitjà. 

 

Els continguts es divideixen en les matèries de la part comuna i de la part específica de la 

prova. La qualificació que s'obté del curs es multiplica per 0,20 i es suma a la qualificació 

final de la prova (sempre que estigui aprovada). 

  

 Curs de preparació per a l'accés a la universitat 

 

Aquest curs et prepara per a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Hi 

pots accedir si ets major de 25 anys. 

 

Els continguts del curs són les matèries que trobaràs a la prova, tant la part general com 

específica. 

 

 

Per contactar pots fer-ho mitjançant el telèfon 936326777,  

o mitjançant correu electrònic mestreesteve@gmail.com. 

 Per arribar al centre pots agafar tant l'autobús SF1 com l'SF2, que et 

deixen a la porta. 

 

 

 

https://aulasantfeliu.blogspot.com/2021/05/mestreesteve@gmail.com

