
Oferta Formativa CFA Canovelles
Curs 2013-14

Blocs Ensenyament Matí Tarda Vespre

Ensenyaments  inicials  i

bàsics 

Català 2 1 1
Castellà 2 1 1
Anglès 1 1 1
COMPETIC inicial 1 1 1

Formació bàsica 

CFI nivell 1 1 1 1
CFI nivell 2 1 1
CFI nivell 3 1
GES nivell 1 1
GES nivell 2 1

Preparació  a  proves

d’accés 

Grau mitjà 1
Grau  superior

comunes

1

Competències  Societat

Informació

COMPETIC 1 1 1
COMPETIC 2 1
Francès 2 1
Anglès 2 1 1

Centre col·laborador ACTIC Atenció dimarts  de  12.30  a  13,30
hores 

Realització de proves últim  divendres  de  cada
mes

Llengua catalana nivell II. 

Aquest  curs s’adreça a persones nouvingudes al nostre país i alfabetitzades en alguna 
de les llengües occidentals que volen adquirir les habilitats de comprensió i producció 
orals bàsiques i l’aprenentatge orientat i assistit de les habilitats de la llengua escrita. 

Horari 

Tres sessions setmanals en horari de matí i tarda 

Llengua castellana nivell II.

Aquest  curs s’adreça a persones nouvingudes al nostre país i alfabetitzades en alguna 
de les llengües occidentals que volen adquirir les habilitats de comprensió i producció 
orals bàsiques i l’aprenentatge orientat i assistit de les habilitats de la llengua escrita. 

Horari 



Tres sessions setmanals en horari de matí  i tarda.

Anglès 1 

Aquest curs va adreçat a persones sense coneixements previs d’aquesta llengua.

Horari 

Dues sessions setmanals en horari de matí i tarda. 

Anglès 2 

Aquest curs va adreçat a persones que han assolit el nivell 1 d’anglès i volen 
perfeccionar-lo 

Horari 

Dues sessions setmanals en horari de matí i tarda. 

COMPETIC inicial 

Aquest curs va adreçat a les persones que tenen escasses competències digitals, i té per 
objectiu que la persona s’iniciï en el domini de les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació, a nivell d’usuari bàsic d’aquestes tecnologies, amb capacitat per 
conèixer-les i aplicar-les. 

Horari 

Dues sessions setmanals en horari de matí, tarda o vespre.

Instrumental I 

Aquest nivell s’adreça a persones no alfabetitzades o alfabetitzades en llengües no 
occidentals.  S’adquireixen les capacitats bàsiques en lectoescriptura i matemàtiques, a 
més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural. 

Horaris de matí, tarda  i vespre. 



Instrumental II 

Aquest nivell va adreçat a persones recentment alfabetitzades que han de consolidar les 
habilitats bàsiques del nivell I. i adquirir els elements essencials dels coneixements que 
expliquen l’entorn. 

Horaris de matí i tarda. 

Instrumental III

En aquest nivell s’amplien els coneixements anteriors fins assolir els objectius generals 
del cicle. L’alumnat que assoleixi els objectius obtindran el certificat de formació 
instrumental.

Horari de matí. 

GES 

El Graduat en Educació Secundària va adreçat a totes les persones majors de 18 anys 
que volen obtenir aquest títol.

Consta de dos nivells. 

Per accedir-hi cal  presentar el llibre d’escolaritat i/o fer una prova de nivell.

GES nivell I 

Horari de vespre. 

GES nivell II 

Horaris de vespre. 

Preparació a proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà. 

Aquest curs té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments a qualsevol del cicles 
formatius de grau mitjà  a aquelles persones adultes que no tenen la titulació adient per 
accedir-hi. 

Horari de tarda. 



Preparació a proves d’accés a cicles formatius de grau superior 

Aquest curs té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments a qualsevol del cicles 
formatius de grau superior  a aquelles persones adultes que no tenen la titulació adient 
per accedir-hi. 

Requisits d’accés:

• Persones que tinguin complerts 19 anys, o els compleixin durant l’any de la 
prova.

• Tenir complerts 18 anys d’edat o bé complir-los durant l’any natural de la prova,
i estar en possessió del títol de Tècnic (CFGM) de la mateixa família del CFGS 
al qual es vol accedir.

Aquest curs consta: 

D’una part comuna que agrupa les matèries següents: llengua catalana, llengua 
castellana, idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià) i matemàtiques. 

D’una part específica. Agrupa les matèries que corresponen a cada cicle formatiu i 
l’alumne s’examinarà de dues matèries específiques en funció de la família professional 
escollida. 

Les matèries específiques es realitzaran a distància mitjançat l’IOC (Institut Obert de 
Catalunya).

Horari de vespre. 

COMPETIC I 

Aquest curs s’adreça a les persones que hagin superat el curs COMPETIC inicial o que 
n’acreditin els coneixements competencials bàsics de les següents competències 
treballades en el curs COMPETIC inicial: tecnologia digital, ús de l’ordinador i del 
sistema operatiu, tractament de la informació escrita i navegació, cerca i comunicació en
el món digital. 

Horaris de matí i tarda. 

http://www.xtec.cat/ioc/
http://www.xtec.cat/ioc/


COMPETIC II 

Aquest curs s’adreça a les persones que hagin superat el curs COMPETIC nivell 1 o que
n’acreditin els coneixements competencials bàsics de les següents competències: 
tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu, tractament de la informació 
escrita,  navegació, cerca i comunicació en el món digital, tractament de la informació 
numèrica i tractament de la informació gràfica i sonora. 

Horari de tarda. 

Francès 

Aquest curs  va adreçat a persones sense coneixements previs d’aquesta llengua.

Horaris de matí. 


