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Les inscripcions són obertes fins al 30 de juny.

Les inscripcions al curs 2017-2018 de l’Escola Municipal d’Adults
es poden formalitzar fins al 30 de juny

Divendres 16 de juny de 2017

L’Escola Municipal d’Adults va obrir ahir dijous, 15 de juny, el període
d’inscripcions a les disciplines de l’oferta formativa que s’impartirà al centre el
proper curs 2017-2018. Totes les persones interessades a cursar algun dels estudis
que s’ofereixen s’hauran d’adreçar a l’Escola, situada al carrer dels Pedrissos, 9 (tel.
93 714 83 55), fins al 30 de juny, en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 12 hores
i de 18.30 a 21 hores.

L’oferta per al curs 2017-2018 inclou els següents àmbits:

Formació instrumental de primer, segon i tercer nivell, que s’impartirà
entre dilluns i divendres  de 15 a 17 hores.

Graduat d’Educació Secundària (GES), que suposa una ampliació cultural,
de coneixements i habilitats amb l’objectiu de poder desenvolupar capacitats i
aconseguir així la titulació adequada tant per a la integració al món laboral
com per aconseguir una realització personal. Aquest curs s’impartirà
diàriament, en horari de matí (de 9.30 a 12.40 h) o de vespre (de 18.30 a
21.30 h).

Preparació per a les proves d’accés a la Universitat de majors de 25 anys
i de 45 anys, un curs preparatori amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes
superin les proves d’accés a la universitat que es durà a terme diàriament de
18.30 a 21.30 hores pels majors de 25 anys i de 18.30 a 20 h els dilluns,
dimecres, dijous i divendres pels majors de 45 anys.

Necessitats educatives especials, un curs on es treballa amb un alumnat
concret i especial amb l’objectiu de normalitzar la seva situació, que es durà a
terme tres cops per setmana, de 18.30 a 20 hores.

D’altra banda, cal recordar que l’Escola d’Adults és centre de suport de l’Institut
Obert de Catalunya, fet que permet que els alumnes que volen aconseguir el
Graduat d’Educació Secundària obligatòria a distància puguin resoldre dubtes i
problemes a través del centre castellarenc.
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