
 Oferta d’ensenyaments:

Formació bàsica:
       
Etapa per a l’obtenció del títol de graduat 
en educació secundària per a les persones 
adultes. S’estructura en dos nivells: GES 1 i 
GES 2. En iniciar el curs es fa una avaluació 
de caràcter orientador. 

Horari: tardes, de dilluns a dijous, de 15 a 
19.30 h
   
Preparació per a proves d’accés a:
        
Curs de preparació per accedir als cicles de 
formació professional de grau superior. 

Matèries comunes: català, castellà, anglès i 
matemàtiques. 
Matèries específiques: depenen del cicle al 
qual es vulgui accedir. Es cursaran a distàn-
cia a l’IOC. 

Horari: de dimarts a divendres de 9.30 a 
12.30 h. 

Informàtica: 

Cursos del programa COMPETIC per a l’as-
soliment de les competències en tecnolo-
gies de la informació i la comunicació. 

COMPETIC I

C1 Cultura, participació i civisme social
C5 Tractament de la informació gràfica, so-
nora i de la imatge en moviment
C6 Tractament de la informació numèrica
Treball de síntesi C1-C6

Horari: tardes de dimarts i dijous de 16.30 
a 18 h. 

Llengües:
       
Cursos perquè les persones adultes assolei-
xin competències en llengua anglesa. Tres 
nivells: 

   ·Anglès 1: dimarts i dijous de  15 a 16.30 h
    ·Anglès 2: dimarts i dijous de 16.30 a 18 h
   ·Anglès 3: dimarts i dijous de 18 a 20 h

Amb l’acreditació de l’anglès 3 en aquest 
centre poden accedir a 3r nivell d’anglès a 
l’EOI (sempre i que superi una prova de ni-
vell). 

A quina edat es pot accedir 
a la formació de persones 

adultes?

Amb caràcter general, per accedir-hi cal tenir 
18 anys, o bé complir-los durant l’any natural 
en què iniciï la formació. 
També hi poden accedir les persones majors 
de 16 anys o que els compleixin durant l’any 
natural en què iniciïn la formació, si al·le-
guen motius excepcionals o si volen cursar 
la preparació per a la prova d’accés a cicles 
formatius de grau mitjà, el mòdul C del PQPI 
o si participen al programa Joves per l’ocu-
pació. 
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       1  Preparació Provés d’Accés a Cicles formatius de     
    Grau Superior
    2  Graduat en Educació Secundària

Curs 2016-2017

-Preinscripcions: 
Del 20 al 28 de juny de 2016
-Publicació de la llista amb barem provisional: 5 
de juliol de 2016
-Sorteig públic per determinar l’ordenació de 
sol·licituds: 6 de juliol de 2016
-Presentació d’al·legacions: del 6 al 8 de juliol 
de 2016
-Publicació de la llista de sol·licituds ordenada 
pel barem definitiu:
8 de juliol de 2016
-Publicació de les llistes d’admesos i exclosos 
per activitats: 13 de juliol de 2016
-Matrícula:
del 2 al 9 de setembre de 2016

Centre de Formació de 
Persones Adultes de 
Sant Just Desvern

Curs 2016-2017
Serveis Territorials al Baix Llobregat

Generalitat de Catalunya
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FORMACIÓ
PERSONES 
ADULTES

ENSENYAMENTS                    GRUPS
1.PPACFGS1        GS comunes      Matí
2.GES2                  Nivell 1r            Tarda
               
                          Nivell 2n            Tarda
3.LLENGÜES      Anglès 1            Tarda
               
                          Anglès 2            Tarda

                          Anglès 3            Tarda

4.INFORMÀTICA   COMPETIC 1       Tarda
                         
                            COMPETIC 2       Tarda


