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Oferta formativa

ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS DE PALAMÓS

MÒDUL I
Idiomes i informàtica
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A

Anglès

B

Castellà

C

Francès

D

Informàtica

• Anglès Nivell 1
• Anglès Nivell 2
• Anglès Nivell 3
• Anglès Nivell 4
• Anglès Nivell 5
• Castellà Nivell 1

• Francès Nivell 1
• Francès Nivell 2
• Curs d’iniciació a la informàtica per a adults
• Curs d’aprofundiment a la informàtica
per a adults

MÒDUL II
Formació bàsica
• Iniciació a la llengua oral i escrita
• Taller 1. Competències bàsiques
• Taller 2. Competències bàsiques

• Curs de preparació accés a cicles formatius.
Grau mitjà i a la preparació per la prova lliure
de Graduat en Secundària (GESO)
• Curs de preparació accés cicles formatius.
Grau superior
• Curs de preparació accés universitat
majors 25/45 anys

MÒDUL III
Creativitat
A

Decoració amb elements reciclats

B

Creixement artístic
• B1 Dibuix per a adults
• B2 Costura creativa
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MÒDUL I
Idiomes i informàtica
Idiomes

b 4 hores setmanals / € 170 per curs
• Anglès Nivell 1

Curs per aprendre les estructures orals i escrites
elementals de l’idioma anglès. Un cop finalitzat
el curs s’assoleix un nivell inicial.
Dilluns i dimecres de 3 a 5 h de la tarda

• Anglès Nivell 2

Curs per reforçar les estructures orals i escrites
apreses en el curs inicial. Un cop finalitzat el curs
s’ assoleix un nivell bàsic.
Dilluns i dijous de 6 a 8 h del vespre

• Anglès Nivell 3
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Curs per aprofundir les estructures apreses en
els cursos de nivell anteriors. Un cop finalitzat
el curs s’ assoleix un nivell llindar que capacita
l’alumne per a la presentació per lliure del nivell
B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes.
Dimarts i divendres de 7 a 9 h del vespre

• Anglès Nivell 4

Curs destinat a persones que tenen assolits
els coneixements dels tres primers nivells
i que poden utilitzar l’ anglès en situacions reals.
Dilluns i dimecres de 9 a 11 h del matí

• Anglès Nivell 5

Curs destinat a persones que tenen un nivell
alt d’anglès i que poden expressar-se sense
cap dificultat en una situació real. Un cop
finalitzat el curs s’ assoleix un nivell avançat,
que capacita l’alumne per a la presentació
per lliure del nivell B2.2 de l’Escola Oficial
d’Idiomes.
Dilluns i dimecres: d'11 a 1 h del migdia

• Llengua castellana nivell 1

Curs per aprendre les estructures orals
i escrites elementals de l’idioma espanyol.
Un cop finalitzat el curs s’assoleix
un nivell inicial.
Dimarts i dijous de 6 a 8 h del vespre
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• Francés Nivell 1

C

Curs per aprendre les estructures orals i escrites
elementals de l’idioma francès.Un cop finalitzat
el curs s’assoleix un nivell inicial.
Dilluns i dimecres de 6 a 8 h del vespre

• Francés Nivell 1

Curs per reforçar les estructures orals i escrites
apreses en el curs inicial. Un cop finalitzat el curs
s’assoleix un nivell bàsic.
Dilluns i dimecres de 3 a 5 h de la tarda

Els nivells 1, 2 i 3 dels idiomes tenen
una certificació oficial del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
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MÒDUL I
Idiomes i informàtica
Informàtica

De novembre de 2017 a maig de 2018
b 2 hores setmanals / € 125 per curs
Cursos de formació i reciclatge professional
d’informàtica per a adults.

Contingut dels cursos: classes d’informàtica
adreçades a adults que vulguin aprofundir
a nivell d’usuari a l’entorn de Windows,
Paint, Word, correu electrònic, càmera
digital, tauletes, etc.

• Iniciació a la informàtica
Dimarts de 3 a 5 h de la tarda

• Aprofundiment a la informàtica

D

Dimarts: de 5 a 7 h de la tarda
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MÒDUL II
Formació bàsica
• Iniciació a la llengua oral i escrita

Curs d’iniciació per aprendre a llegir i a escriure
Dilluns, dimarts i dijous de 3 a 5 h de la tarda
€ 36

• Taller 1 de competències bàsiques
Curs d’introducció de conceptes elementals
de lectoescriptura i càlcul bàsic
Dilluns, dimecres, divendres:
d’11 a 12.30 h del migdia
Dimarts: de 9 a 11 h del matí
€ 36

• Taller 2 de competències bàsiques
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Curs de perfeccionament dels conceptes
adquirits en el taller 1 de competències bàsiques
Dilluns, dimecres i divendres:
de 9 a 10.30 h del matí
Dijous de 9 a 11h del matí
€ 36

• Curs de preparació a la prova
d’accés als CFGM i a la prova
lliure del GRADUAT D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
• Curs de preparació per a l’obtenció
del Graduat d’Educació Secundària
Obligatòria (GESO):
L’ EMAP ofereix la possibilitat d’assistir a les
classes de preparació per a la prova per a
l’obtenció del GESO. El curs està destinat
a majors de 18 anys (han de complir els
18 anys abans de la prova del 2018).

L' alumnat s’examinarà per lliure a les
convocatòries de les proves específiques
organitzades pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
• Curs de preparació als Cicles Formatius
de Grau Mitjà
Les proves d’accés superades tenen validesa
permanent i ofereixen la possibilitat, a qui no
tingui la titulació requerida, de fer qualsevol
dels cicles formatius.
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Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà
El sistema educatiu permet accedir als CFGM,
mitjançant una prova d’accés, a totes aquelles
persones que tenen complerts els 17 anys
(l’any de fer les proves) i que no tinguin
la titulació requerida, el graduat d’educació
de secundària obligatòria GESO.
Dilluns i dimarts: de 3 a 7 h de la tarda
Dimecres: de 3 a 5 h de la tarda
Dijous: de 3 a 6.30 h de la tarda
Divendres: de 3 a 6 h de la tarda
€ 145

• Curs de preparació a la prova
d’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR (CFGS)
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El sistema educatiu permet accedir als cicles
formatius de grau superior, mitjançant una prova
d’accés, a totes aquelles persones majors
de 19 anys (l’any de fer les proves) i que no
tinguin la titulació requerida (el títol de batxillerat,
el COU o la FP2 aprovat).
També poden fer aquesta prova els majors
de 18 anys (l’any de fer les proves) que hagin
cursat un CFGM d’acord amb el quadre

d’afinitats entre cicles (famílies professionals
relacionades). Aquests alumnes estan exempts
de fer la prova específica.
La prova d’accés als CFGS consta
de dues parts:
— Una comuna a tots els cicles.
— Una part específica amb matèries
relacionades amb el CFGS
que l’alumnat farà.
En el nostre centre es fan les classes de la part
comuna de la prova:
• Matemàtiques
• Llengua catalana
• Llengua castellana
• Llengua anglesa
I les següents assignatures específiques
(que no són per a tots els alumnes):
• Francès
• Geografia
La resta d’assignatures específiques es poden
cursar a distància mitjançant l’Institut
Obert de Catalunya.
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Grup matí
Dies part comuna:
dilluns de 9 a 1 h del migdia
dimarts, dimecres i dijous
de 9.30 a 11.30 h del matí
Grup vespre
Dies part comuna:
dimarts: de 6 a 8 h del vespre
dimecres: de 5 a 7 h de la tarda
dijous: de 6.30 a 8.30 h del vespre
divendres: de 4 a 8 h del vespre
Dies assignatures específiques:
• Geografia:
dilluns de 5 a 8 h del vespre
• Francès:
dimecres: d'11.30 a 12.30 h del migdia
divendres: de 9.30 a 11.30 h del matí
Part comuna:
€ 170
Assignatures específiques presencials:
€ 80 cada una
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• Curs de preparació per a la prova
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
per a majors de 25 anys i per
a majors de 45 anys

Les universitats catalanes realitzen cada any
una prova per a les persones majors de 25 anys
que volen accedir a la universitat.
Aquesta prova consta de dues parts:
— Una prova comuna igual
per a tots els candidats.
— I una altra d'específica.
L’escola prepara la part comuna.
Dies part comuna:
dimarts i dijous de 5 a 9 h de la tarda
€ 100
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MÒDUL III
Creativitat
€ 45 per curs

• Decoració amb elements reciclats

Curs per aprendre a aprofitar material reciclat
per a decorar la llar. Ús i reutilització d'objectes
per a donar-los-hi una nova utilitat. L'alumne
coneixerà trucs i idees originals i descobrirà
tot el que es pot fer amb materials
aparentment senzills.
Dimecres de 6 a 8 h del vespre
Curs A1: octubre, novembre i desembre
Curs A2: febrer, març i abril
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• Creixement artístic

Cursos pluridisciplinars per acostar l’experiència
artística a tothom. Tant a aquells que desitgen
arribar a ser professionals, com a aquells que
no, fomentant la vivència de l'art com a eina
de creixement personal.

B1 Dibuix per a adults

Curs per aprendre a mirar, observar i representar.
El retrat i la caricatura, la figura humana; gest,
expressió i anatomia dinàmica.
Perspectiva bàsica:
la figura en l'espai, llums i ombres.
Codis de figura i estils.
Representació gràfica de qualsevol objecte,
animal o planta.
B1: octubre, novembre i desembre

B2 Costura creativa

Consisteix a transformar i personalitzar
peces de roba que ja no utilitzem. Indicat
per a persones que ja tinguin algunes nocions
de costura i ganes de fer invents. En aquest
curs reciclarem de manera original roba
o complements que ja tinguem.
B2: febrer, març i abril
B1 i B2: dijous de 6 a 8 h del vespre
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Procés d’inscripció
i període de pagament
Generalitats

– Tenen preferència les sol·licituds de persones
empadronades a Palamós, per a aquestes,
no es valorarà l’ordre d’arribada, sinó el fet
d’inscriure’s dins el termini establert.
– El preu dels cursos de preparació a les proves
d’accés no inclou la inscripció a la prova oficial.

Descomptes

La valoració i l’aplicació del descompte es durà
a terme dins el període de pagament
i es mantindrà per a tot el curs.
Es podran aplicar els descomptes
següents no acumulables:
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50% jubilats de 65 anys o més, amb pensió
inferior o igual al salari mínim interprofessional.
50% persones aturades
20% persones amb un 33% de disminució o més
20% família nombrosa o monoparental
20% jubilats o pensionistes

Per poder gaudir d’un descompte s’haurà
d’acreditar amb la documentació pertinent:
— Per jubilat o pensionista: certificat de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS)
— Per discapacitat: certificat de reconeixement
de grau de l’ICASS o bé de l’INSS.
— Per família nombrosa o monoparental:
carnet amb vigència expedit per la Generalitat.
— Pel salari mínim interprofessional (SMI):
darrera declaració de l’IRPF o certificat
negatiu conforme no s’ha presentat.
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Procés d’admissió
1

Inscripció:

Assessorament presencial a l’EMAP o a l’OAC,
a l’Ajuntament de 9 a 13 h.

Del 12 al 22 de juny

via telemàtica a la pàgina

www.palamos.cat/formacio
10 de juliol:

llista d’admesos a la pàgina web
www.palamos.cat i al taulell d’anuncis
de l’Aula d’Aprenentatge i enviament
de correu electrònic informant de si s'ha estat
admès o admesa.
• En cas d’admissió, comunicació del termini,
forma de pagament i documentació a adjuntar
per formalitzar la matrícula.
• En cas de no admissió, recordatori de que està
en llista d’espera per al curs que ha sol·licitat.

A partir de l’11 de juliol
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s’atendran sol·licituds, via telemàtica,
si encara queden places vacants; o bé,
per a elaborar llistes d’espera.

2

Període de Pagament:
del 4 al 18 de setembre
— Cal portar original de la documentació
acreditativa dels descomptes, si correspon.
— Un cop passat el període d’inscripció
i matriculació, els usuaris que vinguin
fora de termini es podran matricular
indiscriminadament (empadronats o
no empadronats) si hi ha places vacants.
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ESCOLA MUNICIPAL
D’ADULTS
DE PALAMÓS

Àrea d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Palamós
Aula d’Aprenentatge
Carrer de la Riera, 31 - Palamós

Àrea d’ensenyament:
tel. 972 31 87 02
aulaaprenentatge@palamos.cat
www.palamos.cat

GI XXX-2017

EMAP:
tel. 972 60 08 10
escolaadults@palamos.cat

