
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREINSCRIPCIÓ 2020/21 
 

 Del 15 al 29 de juny. 
 Per horaris i formulari de 

sol·licitud, consultar el web: 
http://www.cfpalescorts.cat 

http://www.cfpalescorts.cat/


 
 
 
 
 

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 Matí 

Objectiu: obtenir el títol de graduat en ESO. 

Estructura: 34 mòduls trimestrals distribuïts en dos nivells. 

Continuïtat: batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de formació professional.. 
 
 

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS 
CFGS 

 Matí 

Objectiu: preparar-se per presentar-se a les proves d’accés als cicles formatius de 
grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i 
d’ensenyaments esportius. 

Estructura: 

· Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques. 

· Part específica: dues matèries a triar segons el cicle a què es vol accedir. 

La qualificació que s’obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se 
suma a la nota de la prova d’accés. 

Continuïtat: Cicles formatius de grau superior. 
 
 

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS  
A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 O 45 ANYS 

 Tarda 

Objectiu: preparar les persones més grans de 25 o 45 anys per a la prova d’accés a la  
universitat. 

Estructura: 

· Fase general: llengua catalana, llengua castellana, anglès i comentari de text. 

· Part específica: dues matèries a triar relacionades amb una de les branques de 
coneixement en què s’organitzen els títols universitaris de grau. 

Continuïtat: Ensenyaments universitaris. 

 



 
 
 

INFORMÀTICA/COMPETIC 

Objectiu: facilitar l’adquisició de la competència digital per desenvolupar-se en la 
societat actual: funcionament de l’ordinador, tractament de textos, correu electrònic, 
cerca d’informació per Internet, civisme digital, full de càlcul, tractament de la imatge 
i el so. 

 

 
ENSENYAMENT 

 
HORARI 

EQUIVALÈNCIA 
ACTIC 

 
HORES 

COMPETIC inicial Matí / Tarda 
Bàsic 

105 h (3 h setmanals) 

COMPETIC nivell 1 Matí / Tarda 105 h (3 h setmanals) 

COMPETIC nivell 2 
(semipresencial) 

Tarda Intermedi 140 h (4 h setmanals) 

COMPETIC nivell 3 
(semipresencial) Tarda Avançat 105 h (3 h setmanals) 

 
 

LLENGÜES 

Objectiu: assolir la capacitat per comunicar-se amb fluïdesa en la llengua 
escollida i obtenir un grau d’autonomia que permeti respondre a les necessitats 
personals i professionals, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per 
a les llengües (MERC). 

 

ENSENYAMENT HORARI MERC HORES 

   Català 1 - 1r quadrimestre Matí A1 105 h (6 h setmanals) 

Català 2- 2n quadrimestre Matí A2 140 h (8 h setmanals) 

Castellà per a estrangers 1 Tarda A1 105 h (3 h setmanals) 

Castellà per a estrangers 2 Tarda A2 145 h (4 h setmanals) 

Castellà per a estrangers 3 Tarda B1 145 h (4 h setmanals) 

Anglès 1 Matí / Tarda A1 105 h (3 h setmanals) 

Anglès 2 Matí / Tarda A2.1 105 h (3 h setmanals) 

Anglès 3 Matí / Tarda A2.2 145 h (4 h setmanals) 

Continuïtat: 

· Català > B1 (Consorci per a la Normalització Lingüística) 
· Castellà > Escoles Oficials d’Idiomes i Instituto Cervantes a distància. 
· Anglès > 3r curs (Escoles Oficials d’Idiomes) 



REQUISITS 
Tenir 18 anys o complir-los durant l’any natural en què s’inicia la 
formació*. 

*També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 
anys l’any natural que inicien la formació i es trobin en algunes de les 
situacions següents: 

· Tenir un contracte laboral o estar en procés d’obtenir un permís de 
treball. 

· Ser esportista d’alt rendiment. 

· Haver cursat un i superat un programa de formació i inserció PFI. 

· Voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà. 

· Participar en el programa “Joves per l’ocupació”. 

· Excepcionalment, amb l’autorització de la Gerència del Consorci 
d’Educació de Barcelona, previ informe de la Inspecció d’Educació. 

 
COM S’HI ACCEDEIX* 

· Conèixer el calendari de preinscripció i matrícula. 

· Escollir el centre i presentar la sol·licitud. 

· Consultar les llistes i l’assignació de places. 

· Formalitzar la matrícula. 
 

* Abans de matricular-se, tots els alumnes han de passar per un procés 
d’acollida i orientació: entrevista personal + prova escrita (si s’escau). 

 

 
 
 

Correu electrònic 
cfalescorts@xtec.cat 

 

Adreça 
Edifici Cristalleries Planell 

Carrer del Doctor Ibáñez, 38 

08014 Barcelona 

                www.cfpalescorts.com 

 
 

Telèfon 
93 763 61 93 

mailto:cfalescorts@xtec.cat
http://www.cfpalescorts.com/

