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L’Escola Municipal d’Adults obrirà del 3 al 28 de setembre un nou
període d’inscripció al curs 2018-2019

Dimarts 28 d'agost de 2018

L’Escola Municipal d’Adults obrirà el proper dilluns, 3 de setembre, un nou període
d’inscripcions al curs 2018-2019, que s’allargarà fins al dia 28 del mateix mes.

D’aquesta manera, les persones que tinguin interès en alguna de les disciplines
formatives que ofereix el centre tindran una nova ocasió de matricular-s’hi, després
que el primer termini d’inscripció finalitzés el juny passat.

Com és habitual, per inscriure’s a qualsevol dels cursos cal adreçar-se a l’escola,
situada al carrer dels Pedrissos, 9 (tel. 93 714 83 55) en horari de dilluns a divendres
de 9.30 a 12.30 hores i de 17.30 a 21 hores.

Oferta per al curs 2018-2019

Enguany l’Escola Municipal d’Adults ampliarà la seva oferta formativa amb un nou
curs d’informàtica que tractarà nocions bàsiques: 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.

A més, el centre també ha confirmat que es continuaran oferint les càpsules “Un
cop de mà”, una iniciativa iniciada el curs passat amb l’objectiu de donar suport a
mares i pares d’alumnat comprès entre 5è de primària i 4t d’ESO. Les classes
programades per al curs 2018-2019 són sobre matemàtiques (els dimecres, de 18.30
a 19.30 h) i sobre tècniques d’estudi (mapes conceptuals, resums, esquemes, etc.) i
català i castellà (els divendres, de 18.30 a 19.30 h).

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

-       Formació instrumental de primer, segon i tercer nivell, que s’impartirà
entre dilluns i divendres  de 15 a 17 h.

-       Ensenyaments inicials: anglès, en horari de matí (dimarts i dijous, entre les
9.30 i les 12.40 h en funció del nivell) o de vespre (classes d’una hora i mitja de
durada, entre les 17 i les 21.30 h), 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 h dimarts i dijous).
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-       Graduat d’Educació Secundària (GES), que suposa una ampliació cultural,
de coneixements i habilitats amb l’objectiu de poder desenvolupar capacitats i
aconseguir així la titulació adequada tant per a la integració al món laboral com per
aconseguir una realització personal. Aquest curs s’impartirà diàriament, en horari de
matí (de 9.30 a 12.40 h) o de vespre (de 18.30 a 21.30 h).

-       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 h, 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).

-       Preparació per a les proves d’accés a la Universitat de majors de 25 anys i
de 45 anys, un curs preparatori amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes superin
les proves d’accés a la universitat que es durà a terme diàriament de 18.30 a 21.30 h
pels majors de 25 anys i de 18.30 a 20 h els dilluns, dimecres, dijous i divendres
pels majors de 45 anys.

-       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. El curs s’impartirà en
classes d’una hora i mitja de durada, dos cops per setmana, entre les 17 i les 18.30 h,
dimarts i dimecres.

-       Necessitats educatives especials, un curs on es treballa amb un alumnat
concret i especial amb l’objectiu de normalitzar la seva situació, que es durà a terme
tres cops per setmana, de 18.30 a 20 h.

-       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 d’obres de la literatura mundial. El curs
s’impartirà tots els dimecres, de 17.15 a 18.30 h.

Cal recordar també 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.

L’Escola s’obre a la Festa Major

D’altra banda, l’Escola participarà enguany a la Festa Major amb una activitat que
tindrà lloc divendres 7 de setembre i que s’ha titulat “L’Escola s’obre a la Festa
Major”.

La proposta consistirà en una jornada de portes obertes al centre, entre les 18 i les
20 hores, i en la programació de diversos jocs de taula durant aquest horari. A més,
s’oferirà un petit refrigeri a les persones assistents.
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