
FORMACIÓ D’ADULTS

CASTELLÀ PER A ESTRANGERS
Curs de 100 hores
Les classes van dirigides a persones adultes.
Preu: 70€/curs
Horari:
Nivell elemental: dilluns i dimecres de 10.30 a 12 h
Nivell intermedi: dimarts i dijous de 9 a 10.30 h
Nivell avançat: dimarts i dijous de 10.30 a 12 h

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS 
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
Aquests estudis preparen per presentar-se a les pro-
ves d’accés als cicles de grau mitjà de formació pro-
fessional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments 
esportius.
La durada mínima per a la preparació de les proves 
d’accés a grau mitjà és de 330 hores.
Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 
17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza 
la prova.
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 13.30 h
Preu: 70 €/curs. Els alumnes hauran d’abonar els 
dossiers didàctics. 

PREPARACIÓ PROVES ESO
Persones majors de 18 anys
Aquests estudis permeten completar els ensenya-
ments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada 
en educació secundària obligatòria (GESO). 
Horari: de dilluns a dijous de 16 a 21 h

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL 
PER A PERSONES ADULTES
Curs dirigit a neolectors amb un nivell avançat que es 
volen preparar per obtenir el Certificat de Formació 
Instrumental. La prova és de caràcter global i està 
estructurada en tres àrees: llengua, matemàtiques, 
socials i naturals. També es treballa amb suport in-
formàtic.
Horari: dimarts i dijous de 15 a 17.30 h
dimecres de 12 a 14.30 h
Preu: 70€ /curs
Les classes van dirigides a persones adultes.

ALFABETITZACIÓ I HABILITATS SOCIALS 
PER A PERSONES ADULTES
Curs de 100 hores adreçat a nouvinguts i a aquelles 
persones no alfabetitzades.
Horari: dilluns i dimecres de 9 a 10.30 h
Preu: 70€ /curs
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Apunta’t del 3 al 14 de juny a formaciocalafell.cat
o al Servei d’Atenció al Ciutadà



CURSOS DE LLARGA DURADA
CALENDARI: Tots els cursos s’inicien a partir del 
16 de setembre de 2019 i finalitzen la setmana del 
15 de juny de 2020.

VACANCES:
Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 
2020, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020, amb-
dós inclosos
Dies festius: el que s’aprovin en Consell Escolar 
Municipal

PREINSCRIPCIONS
Es podran fer efectives del 3 al 14 de juny de 2019, 
ambdós inclosos, per formar els grups. Si hi ha més 
sol·licituds que places s’efectuarà un sorteig amb to-
tes les preinscripcions entrades en aquestes dates. 
La data del sorteig es farà pública al web de l’Ajunta-
ment (www.calafell.org) i a Calafell Ràdio. Només hi 
haurà sorteig per als grups que tinguin un excedent: 
en aquest cas es donarà prioritat a les persones em-
padronades al municipi. Les preinscripcions queden 
obertes i s’acceptaran alumnes si hi ha places o ro-
mandran en llista d’espera.
Les matrícules es faran entre el 26 d’agost i el 7 de 
setembre de 2019.
Les preinscripcions es poden fer:
• Al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
• Al web formaciocalafell.cat
• Al web de l’Ajuntament: Cursos i tallers

INSCRIPCIONS
Per confirmar la inscripció i efectuar el pagament 
caldrà aportar la documentació següent (en cas de 
no haver-la aportat o si hi ha algun canvi).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• Fotocòpia del DNI o d’altres documents
• Fotocòpia del document acreditatiu de la 

situació de pensionista, aturat, membre de 
família nombrosa o monoparental per poder 
aplicar el descompte corresponent.

Per tenir dret als descomptes, cal que comuniqueu 
sempre la vostra situació abans d’emetre l’autoliqui-
dació. No s’admetrà cap justificant un cop aquesta 
s’ha realitzat.

Els descomptes que s’apliquen, no acumulables, 
són els següents:

20%: 
• A persones en situació d’atur.
• Als pensionistes: cal aportar fotocòpia de la 

targeta sanitària o carnet de pensionista.
• A tots els membres de família nombrosa: cal 

aportar el carnet acreditatiu actualitzat.
• A tots els membres de família monoparental.

S’admetran inscripcions als tallers monogràfics fins 
a una setmana abans del seu inici sempre que hi hagi 
places disponibles.
Els menors d’edat necessitaran l’autorització del 
pare/mare o tutor legal per formalitzar la inscripció.
El pagament del curs s’haurà de fer sempre abans 
del seu inici. Si un alumne no ha efectuat el paga-
ment abans serà donat de baixa. 
Si un alumne que ha pagat el curs es dona de baixa 
fins a una setmana abans de començar el curs, se 
li retornaran els diners abonats, però si no ho co-
munica o si ho comunica amb menys temps no se li 
retornarà l’import abonat.
Més informació: 977 699 009 – ext. 402

PREUS PER A L’ESCOLA D’ART 
I L’ESCOLA D’IDIOMES:
Segons el nombre d’activitats que faci cada alumne 
s’aplicarà la tarifa corresponent. Hi ha tarifes per a 
persones empadronades al municipi i per a persones 
que no ho estan.

PERSONES EMPADRONADES:
1 activitat: 19,90€/mes
2 activitats: 33,90€/
mes
3 activitats: 44,90€/

mes
4 activitats: 54, 90€/
mes

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:
1 activitat: 149,90€ 
2 activitats: 269,90€ 

3 activitats: 364,90€ 
4 activitats: 449,90€ 

PERSONES NO EMPADRONADES:
1 activitat: 23,90€/mes
2 activitats: 39,90€/
mes 
3 activitats: 54,90€/

mes 
4 activitats: 69,90€/
mes 

Si voleu fer un sol pagament a l’inici de curs:
1 activitat: 199,90€ 
2 activitats: 329,90€ 
3 activitats: 449,90€ 
4 activitats: 579,90€

ESCOLA D’ART
Cursos de 90 / 100 hores

PINTURA PER A ADULTS
Professora: Montse González
Horari a escollir: 
Dimarts de 17 a 20 h
Dimecres de 17 a 20 h

Dijous de 10 a 13 h
Dijous de 16 a 19 h

Preu: consulteu la taxa més adient!  
El material anirà a càrrec de l’alumne.

DIBUIX PER A ADULTS
Professora: Montse González
Dilluns de 10 a 13 h
Preu: consulteu la taxa més adient!  
El material anirà a càrrec de l’alumne.

PINTURA INFANTIL (de 12 a 17 anys)
Professora: Montse González
Dilluns de 17 a 20 h
Preu: consulteu la taxa més adient!  
El material anirà a càrrec de l’alumne.

PATCHWORK
El patchwork és una activitat molt creativa on podràs 
descobrir mil opcions de decorar els teus complements 
o la teva llar!
Professora: Núria Mitjans
Horari a escollir:
Dimarts de 16 a 19 h Dijous de 16 a 19 h
Preu: consulteu la taxa més adient!  
El material anirà a càrrec de l’alumne.

CONFECCIONA LA TEVA ROBA 
I TUNEJA LA QUE JA NO PORTES!!
En aquest taller podràs aprendre a fer patrons per con-
feccionar la teva roba des de zero, però també podràs 
transformar aquelles peces que ja no portes combinant 
amb punt, ganxet... 
Professora: Núria Mitjans
Horari a escollir:
Dilluns de 9.30 a 12.30 h Dimecres de 16  a 19 h
Preu: consulteu la taxa més adient!  
El material anirà a càrrec de l’alumne. 

ESCOLA D’IDIOMES
Els cursos per a adults són la preparació per als exà-
mens oficials per obtenir la titulació corresponent i es 
farà l’acompanyament als alumnes a l’EOI. També es 
proporcionarà ajuda per a les inscripcions.
Els horaris i les ubicacions proposats poden variar se-
gons la demanda.

ANGLÈS JUVENIL I ADULTS

DL. DT. DC. DJ.
12 -13 h A1 A1
13 -14 h A1-0 A1-0
16 -17 h 1r ESO 2n ESO 1r ESO 2n ESO
17 -18 h 3r ESO 4t ESO 3r ESO 4t ESO
18.30 - 
19.30 h

B1 A2 B1 A2

19.30 - 
20.30 h

B2 B2

ALEMANY

DL. DT. DC. DJ.
16 -17 h 3r ESO 4t ESO 3r ESO 4t ESO
17 -18 h 1r ESO 2n ESO 1r ESO 2n ESO
18 -19 h A1 A1
19 - 20 h A2 A2

FRANCÈS

DL. DT. DC. DJ.
16 - 17 h 2n ESO 1r ESO 2n ESO 1r ESO
17 - 18 h 4t ESO 3r ESO 4t ESO 3r ESO
18 - 19 h A1 A1
19 - 20 h A2 A2

XINÈS

Dissabte, de 10.30 a 12.30 h: A1


