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L’Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores obrirà les
inscripcions per a nous alumnes del 13 al 30 de juny

Dilluns 13 de juny de 2022
Programes| Inscripció a l'Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores
curs 2022-2023

L’Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores obre aquest dilluns, 13 de
juny, i fins al dia 30 del mateix mes, el període d’inscripcions per als nous alumnes
que vulguin cursar alguna de les disciplines de l’oferta formativa que s’impartirà al
centre el proper curs 2022-2023.

Per formalitzar les sol·licituds, les persones interessades s’hauran d’adreçar
directament al centre, situat al carrer dels Pedrissos, 9 (tel. 937148355), fins al 30 de
juny, en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 hores i de 18.30 a 21 hores.

L’oferta per al curs 2022-2023 inclou les següents disciplines:

-       Cicle de formació instrumental per arribar a tenir una competència bàsica en
lectoescriptura i càlculs elementals.

-       Certificacions d’anglès, català i informàtica que permetran a l’alumnat
aconseguir un grau de coneixements comunicatius en la llengua corresponent i
l’adquisició de competències digitals. Cal assenyalar que els nivells d’informàtica
poden donar opció a les titulacions de COMPETIC, equivalents a l’ACTIC, mentre
que pel que fa a les llengües també es poden obtenir titulacions oficials.

-       Curs de castellà per a nouvinguts, amb l’objectiu de poder assolir una
comunicació fluïda en aquesta llengua o amb opció d’obtenir la titulació
corresponent.
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-       Taller de literatura, que suposarà per a qui s’hi inscrigui una forma de gaudir
del món a través de la lectura i l’anàlisi de diferents obres de la literatura mundial.

-       Necessitats educatives especials, un curs on es treballen diferents suports i
recursos per a persones amb una visió diferent del món.

-       Graduat d’Educació Secundària (GES), per completar els estudis bàsics i
obtenir el títol de graduat/da.

-       Preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o
Superior, per tal de preparar als alumnes per a la superació d’aquestes proves.

-       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.

A més, el centre oferirà el curs que ve algunes propostes formatives noves:

-       Ciutadania i societat. Amb aquesta proposta, l’alumnat podrà gaudir del plaer
d’aprendre mitjançant converses amb altres persones amb qui comparteixen
interessos. Es tracta de sessions setmanals d’una hora, amb possibilitat d’assistir a
una d’elles o a totes:

Calaix de sastre, per parlar de temes que ens preocupen i ens ocupen, per
sentir les ganes de viure.
Viure l’actualitat, per estar al dia de tot el que passa al món.
Calidoscopi, per gaudir de les arts, els artistes i les creadores.
Com som, com érem, per llegir el passat i el present a través de fototografies.

-       Orientació. Amb aquesta proposta, l’Escola dona suport a les persones que
encara no han trobat el seu paper formatiu, ajudant-les, informant-les i assessorant-
les sobre les sortides educatives.

-       Acredita’t. L’Escola està dins de la xarxa de centres, entitats i organismes
catalans que poden informar i donar suport a les persones que han d’acreditar les
seves competències professionals. Així, el centre és a disposició de tothom que
necessiti acompanyament en aquest procés i ajuda en la recerca d’informació.

D’altra banda, cal recordar que l’Escola Les Teixidores 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.

Enguany, a més, L’Escola Municipal de Persones Adultes, sota el lema “L’Escola és
la clau del teu futur!”, demana a la ciutadania que hi faci arribar les seves propostes.

Cal tenir en compte que durant el mes de setembre el centre obrirà un nou període
de preinscripció a la seva oferta formativa.
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