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curs 2016-2017 
del 20 al 28 de juny

Centres de formació 
d’adults a Mataró

Can Noè
Carrer de Josep Punsola, 45-47
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat 
www.cannoe.es
Cursos en horari de matí, tarda o vespre.

Alarona
Carrer de Sant Cugat, 169
Tel. 93 798 73 75
a8062511@xtec.cat 
Cursos en horari de matí, tarda o vespre.

Can Marfà
Plaça dels Bous, 5 
Tel. 93 796 29 84
cfa-canmarfa@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/centres/a8060253/ 
Cursos en horari de tarda o vespre.

Els Tarongers
Carrer de Mare de Déu de la Cisa, 80-92
Tel. 93 799 46 04
cfa-elstarongers@xtec.cat
www.elstarongers.cat 
Cursos en horari de matí, tarda o vespre.

Formació 
d’adults



Català-Castellà 
Per a l’adquisició de les competències 
comunicatives bàsiques per desenvolupar-
se en la nostra societat. Els cursos de català 
s’adrecen a persones que no coneixen la 
llengua, que l’entenen però no la parlen o 
bé als qui la volen perfeccionar.
Tant de català com de castellà hi ha cursos 
de nivells 1, 2 i 3

Formació instrumental
Per aprendre a llegir, escriure i desenvolupar 
habilitats matemàtiques bàsiques. La 
superació d’aquests estudis permet 
l’obtenció del certificat de formació 
instrumental.
Els continguts d’aquesta formació 
s’organitzen en tres nivells. Cada nivell 
inclou tres àrees de coneixement: llengua, 
matemàtiques i ciències socials i naturals.

Educació secundària per a 
adults: el GES
Per completar els ensenyaments bàsics i 
obtenir el títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria (GESO)
Els continguts s’estructuren en dos 
nivells i tres àmbits: comunicació, 
científicotecnològic i social.

Cursos per accedir a altres 
ensenyaments
Per preparar-se a proves d’accés de cicles 
formatius o universitat. 

Idiomes
Per assolir un grau de competència bàsica 
per  comunicar-se en llengua anglesa. 
S’imparteixen 3 nivells.

Informàtica 
Adquisició de la competència digital entesa 
com la combinació de coneixements, 
habilitats i actituds en l’àmbit de 
les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) per desenvolupar-se en 
la societat actual.
S’imparteixen tres nivells: COMPETIC Inicial, 
COMPETIC 1 i COMPETIC 2. 
Les titulacions que es donen són equivalents 
a l’ACTIC

Preinscripció    
Publicació de l’oferta d’ensenyaments: 23 
de maig de 2016
Publicació de l’oferta de places: 16 de juny 
de 2016
Termini per presentar la sol·licitud: del 20 al 
28 de juny de 2016
Publicació (al centre) de la llista de 
sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 
de juliol de 2016
Sorteig: 6 de juliol del 2016 a les 11 h al 
Departament d’Ensenyament (Serveis 
Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona 
08021)
Termini per presentar una reclamació: del 5 
al 7 de juliol de 2016
Publicació al centre de la llista de 
sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de 
juliol de 2016
Publicació, per activitats, de les llistes 
d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 
13 de juliol de 2016

Matrícula
Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 
de setembre de 2016
Matrícula dels alumnes de la llista d’espera: 
a partir del 12 de setembre de 2016


