
Oferta formativa de l'Escola d'Adults 

Informació i matriculació:  del 6 al 24 de setembre 
                                             matins de 10 a 13 h 
                                             tardes de 17 a 19:30 
Inici del curs 2017-2018: 4 d’octubre 
 
Oferta formativa (nivells) 

1. Cicle de formació instrumental:  
Tres nivells de formació instrumental on es treballen bàsicament l’aprenentatge i domini 
de la lectoescriptura, les operacions elementals de càlcul i els coneixements del medi. 

 

2. Ensenyaments inicials: 
En aquests nivells es pretén ajudar a totes aquelles persones que tenen mancances en 
temes  concrets i que són imprescindibles avui en dia. 

• Curs de llengua oral.  
• Curs de llengua escrita  
• Curs d’iniciació a la informàtica  
• Curs d’iniciació a una llengua estrangera (anglès) 
• Curs d’iniciació a una llengua estrangera (francès) 
• Cursos acollida  per a nouvinguts.  

Diversos Horaris 
 

3- Tallers d’informàtica   

Dos nivells: 
I : sense coneixements previs (Windows, Word, Excel, Internet) 
II:  Word Avançat, Excel, Power Point, programes d’edició digital, Internet, Xarxes 
Socials …. 
 
Diversos Horaris 
 
4- Cursos a distància  

amb el suport de professorat a distància i l’ajut de les noves tecnologies.  

AULA MENTOR 

Suposa una ampliació cultural, de coneixements i d’habilitats que portaran a l’alumnat a desenvolupar les 
seves capacitats i a aconseguir la titulació adequada per a la seva plena integració en el món laboral, o 
simplement per tal d’aconseguir una realització personal. 

IOC (Institut Obert de Catalunya) 

 L’oferta pública de l’educació a distància impartida per l’Institut Obert de Catalunya es caracteritza per 
la seva variació, obertura i flexibilitat  



La missió del IOC  és educar, formar, orientar i acreditar l’alumnat, en un entorn de treball a distància 
participatiu i motivador 

 

Graduat en educació secundària (GES): del 4 al 8 de setembre ,  del 6 al 10 de novembre o del 19 al 23 
de febrer 

Batxillerat: del 7 al 14 de setembre o del 23 a l 30 de novembre 

Formació professional: del 14 al 24 de novembre 

Curs preparació de les proves d’accés als cicles formatius de grau superior: del 19 al 26 de setembre 

5 Formació Ocupacional 

 l’Ajuntament de Constantí  aposta per l’acció formativa com una via per millorar la qualificació 
professional i la capacitat d'inserció laboral de les persones. Per això ens hem  presentat a la convocatòria 
del FOAP 2017,  per tal de poder desenvolupar diversos cursos de formació  totalment subvencionats pel 
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya, que  van adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur. 
Aquests cursos permetran l’obtenció de  certificats de professionalitat:  

Certificats de Professionalitat:    

-Atenció SOCIOSANITÀRIA a persones dependents en INSTITUCIONS  socials I  

-Atenció SOCIOSANITÀRIA a persones dependents EN EL DOMICILI 

-Operacions auxiliars de serveis ADMINISTRATIUS i generals  

Cursos  

-Eines per a la recerca de feina  

-Operació de CARRETONS  norma UNE 58451 

-Tècniques de PAQUETERIA 

-Seguretat i PRL 

-Manipulador d'aliments 

-Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries 

-Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 

-Suport vital bàsic 

6. Tallers  

 Història 
Cuina 
Memòria 
 Patchwork 
Fotografia 
 Passejades  fotogràfiques: la tardor 
Estalvi energètic 
Iniciació a l'Astronomia 
- Iniciació a la meteorologia 
Tallers DIY 
- Farmacioles bàsiques: Per a tota la família - Herbes i  olis naturals- Plantes   remeieres 
Taller anual d'escriptura de poesia: Aprèn a escriure els teus propis poemes.    Organitzat per l'Associació 

d'Escriptors de Constantí. 



 

 
Condicions per als cursos i tallers 
 
 Les  accions formatives es portaran a terme sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’inscrits.  Ens 
reserven, per tant, el dret a suspendre-les un cop iniciades  per aquest  motiu.  
 
 

 


