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La inscripció al curs 2021-2022 de l'Escola Municipal d'Adults es podrà fer durant
la segona quinzena de juny.

Inscripció a l'Escola Municipal d'Adults - Curs 2021-2022

Del 15 de juny al 30 de setembre de 2021

Si estàs interessat/da a inscriure’t a alguna de les propostes de l’oferta formativa,
ens trobaràs a l’Escola, on t’informarem i t’assessorarem. El nostre horari d’atenció
al públic és de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h (matí) i de 18.30 a 21.00 h
(tarda-vespre). Si no et pots acostar al centre presencialment envia'ns un correu
electrònic a escoladults@castellarvalles.cat i nosaltres ens posarem en contacte amb
tu. També ens pots contactar a través del telèfon 93 714 83 55 en els horaris
indicats.

Oferta formativa:

Ensenyaments Inicials: anglès, català i informàtica, per tal d’aconseguir un
grau de coneixements comunicatius en la llengua corresponent i l’adquisició
de competències digitals. Recordem que els nivells d’informàtica podem
donar opció a les titulacions de COMPETIC que són equivalent a l’ACTIC,
així com es poden obtenir les titulacions oficials en llengües.

Literatura, pel gaudi de la lectura.

Graduat d’Educació Secundària per a adults, completar els estudis bàsics i
obtenir el títol de graduat/da.

Curs de preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys i 45 anys, cursos de preparació per superar les corresponents
proves d’accés a la universitat.

Calaix de sastre, on parlarem de temes que ens preocupen i ens ocupen, per sentir
les ganes de viure

Viure l’actualitat, per no perdre ni una coma del què està passant

Calidoscopi per gaudir de les arts, els seus artistes i les seves creadores

Com som, com érem! on a través de les fotografies farem un lectura dels nostre
passat i del nostre present.

Més novetats: Intensius d’ortografia catalana i castellana perquè voleu
millorar si teniu unes oposicions, perquè no cometre faltes ortogràfiques és
complicat, perquè s’estudien altres idiomes i s’oblida escriure bé els nostres...

L’Escola d’Adults és centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per al
graduat en educació secundària (GES) a distància.
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