CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Avinguda de Tarragona S/
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 93 890 53 77
www.cfavilafrancadelpenedes.cat

PREINSCRIPCIÓ PER AL PROPER CURS 2019-2020: del 18 al 25 de juny de 5 a 8 de la tarda.
Amb caràcter general, per accedir a l'educació de persones adultes cal ser major d’edat o bé cumplir 18
anys durant l'any natural en què s'inicia la formació.
Per fer la matrícula és imprescindible lliurar TOTA la documentació d’un sol cop.
La matrícula serà del 2 al 9 de setembre per a l’alumnat preinscrit i admès i, a partir del 12 de setembre per
a les persones de la llista d’espera o que no hagin fet la preinscripció) en horari de 5 a 8 de la tarda,
Els cursos són presencials i l’assistència a classe és obligatòria.
Cal portar la següent documentació (per a tots els cursos i nivells):
•
•
•

Original i fotocòpia del DNI o altre document d’identificació.
Targeta sanitària i fotocòpia.
Dues fotografies mida carnet.

GRADUAT EN SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO)
El procés de preinscripció no consisteix únicament a entregar un imprès i uns documents, inclou també
una prova de nivell que ha de servir per assignar l’alumnat al grup adient durant la preinscripció.
A més:
•
•
•

Si teniu el Graduat escolar, cal portar el títol original i la fotocòpia (DIN A4).
Si heu fet secundària sense aprovar-la, cal portar el llibre d’escolaritat o el certificat De
qualificacions.
Si heu fet un PFI o s’està fent, cal portar la certificació corresponent.

Horari aproximat de les classes: de dilluns a divendres.
GESO 1

Horari de tarda:
de 15:30 a 18:30
(un dia a la setmana hi haurà una hora més de classe)

GESO 2

Horari de vespre: de 18:30 a 21:30
(un dia a la setmana hi haurà una hora més de classe)

CURSOS D’ ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ACCÉS A LA UNIVERSITAT +25/+45
•
•
•

Si teniu l’ESO, cal portar l’original i la fotocòpia del títol.
Les persones que tingueu un grau mitjà, original i fotocòpia del títol o resguard corresponent.
Cal haver participat en el procés d’orientació i informació, que pot incloure una prova de nivell.

Horari de les classes: de dilluns a divendres
Accés a cicles de grau superior: Horari de tarda:
de 15:30 a 18:30
Horari de vespre: de 18:30 a 21:30
Matèries especifiques: Física (opció A), geografía i psicología (opció C). La resta es cursaran a l’IOC.
Accés a la universitat: Horari de vespre: de 18:30 a 21:30
Matèria específica:
Història contemporània
CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL Nivell 3 (preGESO) 10h setmanals de 15:30-17:30
LLENGUA CATALANA
LLENGUA CASTELLANA

3h setmanals (Horaris i nivell per determinar)
3h setmanals (Horaris i nivell per determinar)

CURSOS DE LLENGUA ESTRANGERA
ANGLÈS 1 : 3h setmanals (2 classes de 1.30h)
ANGLÈS 2: 4h setmanals (2 classes de 2h)
ANGLÈS 3: 4h setmanals (2 classes de 2h)

Advertim que els horaris poden ser canviats

