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Les inscripcions es podran formalitzar del 18 al 29 de juny.

L’Escola Municipal d’Adults obrirà les inscripcions per a nous
alumnes del 18 al 29 de juny

Dimarts 12 de juny de 2018

L’oferta formativa del centre s’ampliarà amb un curs d’informàtica

L’Escola Municipal d’Adults obrirà dilluns, 18 de juny, el període d’inscripcions
per als nous alumnes que vulguin cursar alguna de les disciplines de l’oferta
formativa que s’impartirà al centre el proper curs 2018-2019, després que durant la
primera quinzena del mes s’hi hagin pogut inscriure els antics alumnes.

Per formalitzar les sol·licituds, les persones interessades s’hauran d’adreçar
directament al centre, situat al carrer dels Pedrissos, 9 (tel. 93 714 83 55), fins al 29
de juny, en horari de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 hores i de 17.30 a 21 hores.

L’oferta per al curs 2018-2019 inclou els següents àmbits:

Informàtica. Aquest grup suposa la novetat programada per al nou curs. Es
faran dues sessions setmanals, de 18.30 a 20 hores, en dies encara per
confirmar. Es treballaran nocions bàsiques d’informàtica: entorn Windows
(carpetes, arxius, finestres, disc extern de memòria, etc.), entorn Google
(eines de cerca, Drive –textos, presentacions, formularis, full de càlcul, etc.–),
Gmail, Google fotos, Youtube, aplicacions mòbils, gravació i edició de vídeo,
xarxes socials, etc. Aquest curs s’adaptarà a les necessitats del grup.

Ensenyaments inicials: anglès, que es podrà cursar tant en horari de matí
(dimarts i dijous, entre les 9.30 i les 12.40 hores en funció del nivell) com en
horari de vespre (classes d’una hora i mitja de durada, entre les 17 i les 21.30
hores), en funció del curs que es vulgui realitzar. Nivells I, II i III (aquest
últim equivalència MECR A2.2); i nivell B1 de català (de 17 a 18.30 hores els
dimarts i els dijous).

Preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o
Superior, per tal de preparar als alumnes per a la superació d’aquestes
proves. Les classes de Grau Mitjà es cursaran cada dia entre les 9.30 i les
12.40 hores, mentre que les de Grau Superior es duran a terme de 9.30 a 12.40
h (matí) o de 18.30 a 21.30 h (vespre).

Curs per a nouvinguts, que té per objectiu donar solucions als nous habitants
de Castellar per tal d’aconseguir una plena integració, tant amb l’ensenyament
de català i castellà com de la cultura i singularitats de Catalunya. Aquest curs
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es durà a terme en classes d’una hora i mitja de durada, dos cops per setmana,
entre les 17 i les 18.30 hores, dimarts i dimecres.

Taller de literatura, que suposarà per a qui s’hi inscrigui una forma de
gaudir del món a través de la lectura i l’anàlisi de diferents obres de la
literatura mundial. El curs s’impartirà tots els dimecres, de 17.15 a 18.30
hores.

D’altra banda, cal recordar que l’Escola d’Adults és centre de suport de l’Institut
Obert de Catalunya, fet que permet que els alumnes que volen aconseguir el
Graduat d’Educació Secundària obligatòria a distància puguin resoldre dubtes i
problemes a través del centre castellarenc.
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