Guia d’orientació
educativa i
professional a ESO
Comissió Municipal d’Atenció a la Diversitat

Curs 2014-2015
revisió maig 2014

1

ÍNDEX

Índex ................................................................................................2
1.Recursos i recomanacions per a l’orientació.............................4
1.1 Recursos per treballar a l’aula .....................................................6
Recursos per àmbits:
Coneixement d’un mateix......................................................................7
Coneixement del sistema educatiu........................................................8
Coneixement del món laboral..............................................................10

1.2. Recursos per treballar amb l’alumne......................................... 11
1.3. Recursos per treballar amb les famílies....................................12
2. Oferta formativa postobligatòria...............................................13
2.1 Batxillerat: informació general..............................................................14
Batxillerat: modalitat d’humanitats i ciències socials............................15
Batxillerat: modalitat de ciències i tecnologia...................................... 16
Batxillerat: modalitat d’arts...................................................................17
2.2 Formació professional: informació general...........................................18
Cicle formatiu de grau mitjà: instal·lacions i manteniment
electromecànic de maquinària i conducció de línies............................20
Cicle formatiu de grau mitjà: gestió administrativa...............................21
Cicle formatiu de grau superior: Mecatrònica......................................22

2

3.Accés al sistema reglat...............................................................24
3.1 Programes de qualificació professional inicial: informació general......25
PTT: auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic
PTT: auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques,
d’aigua i gas
3.2 Formació d’adults: informació general..................................................28
Aprendre a llegir i escriure I.................................................................29
Aprendre a llegir i escriure II................................................................30
Perfeccionarde la lectura i l’escriptura.................................................31
Certificat...............................................................................................32
Graduat en educació secundària.........................................................34
Formació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.....36
Formació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior..38
Preparació per a la prova d’accés a la Universitat
per a més grans de 25 i de 45 anys.....................................................40
Cursos de català per a adults del Consorci per a la
Normalització Lingüística.....................................................................42
Anglès inicial (beginner).......................................................................45
Anglès elemental (Elementary)............................................................46
Anglès preintermedi (pre-intermediate)................................................47
Anglès preliminary english test (PET)..................................................48
Anglès nivell Upper..............................................................................49
Anglès nivell first certificate..................................................................50
Anglès advanced .................................................................................51
Alemany inicial.....................................................................................52
Alemany elemental...............................................................................53
Alemany Pre intermedi.........................................................................54
Francès inicial......................................................................................55
Francès elemental................................................................................56
3.3 Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació
Alfabetització digital nivell I..................................................................57
Alfabetització digital nivell II.................................................................58
Alfabetització digital nivell III................................................................59
3.3 Formació ocupacional i continua...........................................................60
3.4 Proves per a l’obtenció del graduat en eso per a l’alumnat
que no l’hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa................................62

4.Referències..................................................................................46 3

RECURSOS PER A L’ORIENTACIÓ
A 3r i 4t D’ESO
La present Guia de recursos per a l’orientació a 3r i 4t d’ESO és
el resultat del treball d’un grup de professionals relacionats amb el
món de l’educació, en el marc de la Comissió Municipal d’Atenció a
la Diversitat.
Pretén ser una eina d’ajuda per al professionals que tenen a les seves mans la difícil tasca d’orientar els seus alumnes en el procés
d’elecció del seu projecte acadèmic i professional.
La guia s’estructura al voltant de tres eixos:
Un recull de recursos i recomanacions que pretenen recolzar
els tutors en la seva tasca d’orientació. Aquestes accions s’han
extret de les experiències que els diferents centres d’educació
secundària ens han manifestat.
Un recull d’oferta formativa postobligatòria de la comarca, per
tal de facilitar als professionals la seva tasca orientadora.
Un recull de referències bibliogràfiques, pàgines d’interès a Internet... que poden ajudar en aquest procés d’orientació.
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RECURSOS PER A
L’ORIENTACIÓ
A 3r i 4t d’ESO
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1.1 RECURSOS PER TREBALLAR
A L’AULA
Aquest apartat està format per un recull d’activitats que els tutors
de 3r i 4t d’ESO poden fer servir en el procés d’orientació dels alumnes.
Aquestes accions es classifiquen en tres apartats:
1. Activitats orientades al procés d’autoconeixement de l’alumne.
2. Activitats orientades al coneixement del sistema educatiu.
3. Activitats orientades al coneixement del sistema laboral.
Tenint en compte els canvis curriculars a segon cicle d’educació secundària, es creu convenient classificar aquestes accions en dos nivells:
• Activitats recomanades a 3r d’ESO: són accions orientades
perquè l’alumnat es conegui ell mateix, conegui els seus interessos,
les seves capacitats i possibilitats, juntament amb totes les informacions de caràcter acadèmic i professional que necessita per tenir
coneixement dels estudis i dedicacions possibles.
• Activitats recomanades a 4t d’ESO: són aquelles accions més
concretes que posen en contacte a l’alumnat amb la realitat tant
formativa com laboral.
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CONEIXEMENT D’UN MATEIX
Dins l’apartat de coneixement d’un mateix es presenta un recull d’accions
que el tutor pot fer servir, per tal d’ajudar l’alumnat en el procés d’autoconeixement de les seves aptituds, habilitats i interessos i de com aquestes
condicionaran el seu projecte de futur.

RECOMANACIONS A 3r d’ESO
• Seguiment individualitzat mitjançant una entrevista personal. Aquesta tutoria individual es complementa amb una segona tutoria amb la família.
• Sessions de coneixement d’un mateix i de la resta
de companys del grup:
		 Realització de tests psicotècnics.
		 Realització de tests d’interessos professionals.
		 Donar pautes per a la realització del projecte
		 personal a cada alumne.
• Sessions de coneixement de les habilitats i les capacitats que tenen
per desenvolupar una feina o estudiar. La feina de l’aula consisteix en
posar nom al que saben fer i situar les aptituds que tenen en els diferents estudis o treballs.
• Xerrada general amb el psicòleg/òloga de l’escola (i de l’EAP)
• Visionat de pel·lícules que poden aportar a l’alumne elements per
decidir sobre el seu futur acadèmic.

RECOMANACIONS A 4t d’ESO
• Sessions d’autoconeixement i de presa de decisions.
• Treball a classe d’un conjunt / d’un bloc / d’una sèrie
d’objectius. La seva finalitat és que:
		
		

Els alumnes prenguin consciència de la seva situació.
Els professors sàpiguen els interessos de cada alumne.

A les mateixes sessions de tutoria, els alumnes exposen casos en els quals
ells han de fer d’orientadors (1 o 2 casos per grup). Posteriorment, les conclusions es posen en comú.
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CONEIXEMENT DEL SISTEMA EDUCATIU
Dins l’apartat de coneixement del sistema educatiu es presenta un recull
d’accions, per tal d’informar i orientar l’alumnat sobre les sortides acadèmiques més adients a les seves aptituds, habilitats i interessos.

RECOMANACIONS A 3r d’ESO
• Xerrada introductòria al sistema educatiu.
• Activitats que permetin a l’alumne valorar els seus interessos formatius i professionals, amb l’objectiu de triar entre els diferents itineraris i
assignatures de 4t. Aquesta és una de les primeres decisions de futur
que l’alumnat ha de prendre per poder continuar pel camí formatiu/
professional més proper als seus interessos.

RECOMANACIONS A 4t d’ESO
• Visita d’exalumnes, els quals expliquen la seva experiència.
• Visita a l’Institut on s’imparteixen cicles formatius de grau mitjà que
siguin d’interès per l’alumnat.
• Sessió informativa, amb assistència dels tutors del PQPI i els alumnes interessats en cursar aquests ensenyaments.
• Assistència a la taula rodona que té lloc cada any,
amb representats de:
Alumnes que cursen batxillerats i CFGM a l’Institut Baix Montseny
Alumnes que cursen PQPI
Alumnes que cursen proves d’accés a CFGM i GES al Centre de
Formació d’Adults Baix Monseny
Tècnics del SMO
• Xerrada informativa de l’Institut per explicar als alumnes les opcions
formatives d’ensenyaments postobligatoris que ofereixen.
• Informació a l’alumnat dels cicles formatius d’esports, als quals se’ls demana nota de tall; al primer trimestre de 4t d’ESO ja se’ls informa de la
nota mitjana. A més a més, informar-los sobre els ensenyaments artístics.
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• Informació a l’alumnat de les ofertes de formació i de les vies per
accedir a les diferents opcions i sortides ocupacionals. Organització
d’actuacions d’orientació, especialment en els períodes previs a les
preinscripcions; es donen referents als alumnes perquè puguin trobar
la informació que els interessa.
• Preparació una carpeta amb la informació que arriba al centre de les
sortides acadèmiques.
• Sortida al Saló de l’Ensenyament amb l’alumnat de 4t d’ESO.
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CONEIXEMENT DEL MÓN LABORAL
Dins l’apartat de coneixement del món laboral es presenta un recull d’accions
que es poden fer servir per tal d’informar i orientar l’alumnat sobre les sortides
professionals més adients a les seves aptituds, habilitats i interessos.

RECOMANACIONS A 3r d’ESO
• Realització d’un joc de rol d’entrevistes de feina, observar quines són
les feines amb més demanda i parlar de la situació laboral actual.

RECOMANACIONS A 4t d’ESO
• Informació a l’alumnat sobre els cursos de formació ocupacional als
quals poden accedir.
• Coneixement de la realitat socioeconòmica de l’entorn per tal de
detectar possibles itineraris formatius i llocs de treball. En aquest
sentit, s’organitzen visites a diferents professionals o empresaris,
per conèixer “in situ” el món laboral i saber què demanen, quines
habilitats valoren... Posteriorment, l’alumnat pot treballar sobre la
identificació de perfils professionals, competències professionals i
itineraris formatius.
• Taula rodona d’orientació als alumnes de 4t d’ESO
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1.2 RECURSOS PER TREBALLAR AMB
L’ALUMNE
Aquest apartat està format per un recull d’accions individuals que els tutors
de 3r i 4t d’ESO poden fer servir en el procés d’orientació de l’alumnat.
Les accions proposades són les següents:
• Seguiment individualitzat de l’alumnat mitjançant una entrevista
personal.
• Realització d’una tutoria individual amb l’alumnat, que es complementa amb una segona tutoria amb la família i l’alumne per concretar les sortides que poden interessar: repetició de 4t, batxillerat,
PGS, treball, etc.
• Assessorament i suport del psicòleg/òloga de l’escola i de l’EAP als
alumnes que necessitin una orientació especial o més acurada per tal
de donar informació i orientació a les famílies i al professorat.
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1.3 RECURSOS PER TREBALLAR
AMB LES FAMÍLIES
Aquest apartat està format per un recull d’accions que els tutors de 3r i 4t
d’ESO poden fer servir en el procés d’informació i orientació a les famílies
dels alumnes, tant siguin accions individuals com grupals.
Les accions proposades són les següents:
• Reunió general de pares a l’inici de curs per donar la primera informació sobre les sortides que tenen els alumnes després de cursar l’ESO.
Oferir informació a cada família sobre l’oferta postobligatòria que ofereix el sistema educatiu al Baix Montseny.
• Reunió individual de tutoria amb la família i l’alumne, on s’exposen:
• Les aptituds de l’alumne
• Les opcions que disposarà l’alumne quan acabi 4t d’ESO:
repetició del curs, PQPI i altres itineraris.
S’aconsella deixar constància per escrit del desenvolupament de
la reunió.
• Informació a les famílies de les jornades de portes obertes dels diferents centres.
• En acabar el curs i, juntament amb el butlletí de notes, es lliura a
l’alumne i a les famílies un informe final on es fa constar el consell
orientador de tutor.
• Realització de xerrades informatives amb participació d’altres centres i serveis educatius, sobre les diferents sortides acadèmiques a les
quals poden optar els alumnes.
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OFERTA FORMATIVA
POSTOBLIGATÒRIA
PER A ALUMNES QUE
ACREDITEN
EL GRADUAT EN
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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BATXILLERAT
Què és?
El batxillerat és una etapa postobligatòria de formació acadèmica de
secundària, que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys.
Aquests estudis s’estructuren en dos cursos acadèmics.
Perfil de l’alumnat:
Alumne amb interessos acadèmics i amb voluntat de cursar estudis superiors, ja siguin universitaris o en un cicle formatiu de grau superior. El
batxillerat també pot donar accés al món laboral.
Condicions d’accés:
Tenir el certificat de graduat en ESO.
Quina titulació dóna?
Títol de batxiller, en la modalitat triada.
Accés a altres ensenyaments:
Accés a estudis superiors universitaris, després de superar la Prova
d’Accés a la Universitat (PAU). Accés directe a cicles de grau superior
(excepte els artístics, en els quals cal superar una prova d’accés).
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BATXILLERAT: MODALITAT D’HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS
Què s’estudia?
La modalitat d’humanitats i ciències socials consta d’una part comuna, integrada per les matèries comunes i la tutoria, i una part diversificada, composta
per les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.
Matèries comunes:
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Filosofia i ciutadania
Història de la filosofia
Història
Ciències per al món contemporani
Educació física
Religió (voluntària)
Tutoria

Matèries de modalitat:
Llatí I i II
Grec I i II
Història del món contemporani
Història de l’art
Literatura universal
Literatura castellana
Literatura catalana
Geografia
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Economia, economia i organització
d’empreses I i II

Treball de recerca
On s’imparteix:
A Sant Celoni:
Institut Baix Montseny
Coordinadora de batxillerat: Laura Ballús
Ctra. de Campins, s/n
08470 - Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70 – Fax: 93 867 59 21
Centre públic
A la resta de municipis de la comarca:
Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles,
Cardedeu, Franqueses del Vallès, Garriga, Granollers, Llagosta, Lliçà d’Amunt,
Llinars del Vallès, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del
Vallès, Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana,
Santa Maria de Palautordera, Vilanova del Vallès
A distància:

http://ioc.xtec.cat/intranet/index.php?module=detic_portal&ref=oe_oebat
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BATXILLERAT:
MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Què s’estudia?
La modalitat de ciències i tecnologia consta d’una part comuna, integrada
per les matèries comunes i la tutoria, i una part diversificada, composta per
les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.
Matèries comunes:
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Filosofia i ciutadania
Història de la filosofia
Història
Ciències per al món contemporani
Educació física
Religió (voluntària)
Tutoria

Matèries de modalitat:
Matemàtiques I i II
Física I i II
Química I i II
Biologia I i II
Tecnologia industrial I i II
Dibuix tècnic I i II
Ciències de la terra i el medi ambient I i II
Electrotècnica
Treball de recerca

On s’imparteix:
A Sant Celoni:
Institut Baix Montseny
Coordinadora de batxillerat: Laura Ballús
Ctra. de Campins, s/n
08470 - Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70 – Fax: 93 867 59 21
Centre públic
A la resta de municipis de la comarca:
Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles,
Cardedeu, Franqueses del Vallès, Garriga, Granollers, Llagosta, Lliçà d’Amunt,
Llinars del Vallès, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del
Vallès, Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana,
Santa Maria de Palautordera, Vilanova del Vallès
A distància:

http://ioc.xtec.cat/intranet/index.php?module=detic_portal&ref=oe_oebat
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BATXILLERAT:
MODALITAT D’ARTS
Què s’estudia?
La modalitat de ciències i tecnologia consta d’una part comuna, integrada
per les matèries comunes i la tutoria, i una part diversificada, composta per
les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca.
Matèries comunes:
Llengua catalana i
literatura
Llengua castellana i
literatura
Llengua estrangera
Filosofia i ciutadania
Història de la filosofia
Història
Ciències per al món
contemporani
Educació física
Religió (voluntària)
Tutoria

Matèries de modalitat:
Arts plàstiques,
imatge i disseny:
Cultura audiovisual
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Disseny I i II
Història de l’art
Tècniques d’expressió
graficoplàstica
Volum

Arts escèniques,
música i dansa:
Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Arts escèniques
Cultura audiovisual
Història de la música
i dansa
Llenguatge i pràctica
musical
Literatura catalana
Literatura castellana
Literatura universal
Treball de recerca

On s’imparteixen:
Informació dels centres de la comarca que ofereixen
aquests ensenyaments:

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
A distància:

http://ioc.xtec.cat/intranet/index.php?module=detic_portal&ref=oe_oebat
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FORMACIÓ PROFESSIONAL
Què és?
La formació professional és un conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu que, per una banda, capaciten l’alumnat per a l’exercici qualificat de
diverses professions i proporcionen la formació necessària per adquirir la
competència professional i la qualificació necessària per executar les tasques pròpies de la professió.
Per altra banda, pretén facilitar la incorporació dels joves a la vida activa,
contribuir a la formació permanent de qui hi estigui interessat i atendre les
demandes de qualificació del sistema productiu.
La formació professional s’ordena en un conjunt de cicles formatius (CF)
que s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits
de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada CF. A més,
inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la
integració dels continguts impartits al llarg del cicle.
La durada dels CF engloba les hores lectives destinades a la formació en un
centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de
treball (FCT). Tots els CF tenen una durada de 2 anys acadèmics.
Perfil de l’alumnat:
Alumnes interessats en formar-se per a l’exercici d’una professió.
Què s’estudia?
S’estructura en 22 famílies professionals i en dos graus: cicles formatius
de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.
Informació dels cicles formatius de les diferents famílies professionals:
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
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Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles

Condicions d’accés:
Cicles formatius de grau mitjà: per accedir-hi cal estar en possessió del
títol de graduat en educació secundària o equivalent, o bé superar una prova
d’accés.
Cicles formatius de grau superior: per accedir-hi cal estar en possessió
del títol de batxillerat o equivalent, o bé passar una prova d’accés.
Quina titulació dóna?
Cicles formatius de grau mitjà: l’alumnat que superi aquests estudis rep
el títol de tècnic de la professió corresponent i poden accedir al món laboral.
Cicles formatius de grau superior: l’alumnat que superin aquest cicle rep el
títol de tècnic superior, que, habilita per l’exercici de la professió corresponent.
Accés a altres ensenyaments:
Cicles formatius de grau mitjà: mitjançant una prova d’accés es pot cursar un CF de grau superior.
Cicles formatius de grau superior: es pot accedir directament a
determinades carreres universitàries.
On s’imparteix:
A Sant Celoni:

• Cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conduccions de línies.

• Cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.
Institut Baix Montseny
Coordinador d’ FP: Toni Palma
Ctra. de Campins, s/n
08470 - Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70 – Fax: 93 867 59 21
Centre públic
A la resta de municipis de la comarca:

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
A distància:

http://ioc.xtec.cat/intranet/index.php?module=detic_portal&ref=fp-org
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
DE MAQUINÀRIA I CONDUCCIÓ DE LÍNIES
Perfil de l’alumnat:
Alumnes que tenen inquietuds referents als temes de l’electricitat, la mecànica, els automatismes, la robòtica, el muntatge i el desmuntatge d’aparells i
màquines, la realització d’estructures i el món industrial en general.
Es tracta d’un alumne amb habilitats manuals, mogut, amb més facilitat
d’aprendre a través de la pràctica i de la utilització de tallers.
Què s’estudia?
Muntatges i manteniments elèctrics de tot tipus (industrials i domèstics)
Conceptes elèctrics en general
Automatismes de tot tipus (industrials i domèstics)
Manteniment de processos industrials
Muntatge i desmuntatge de maquinària i aparells
Soldadura
Tècniques de mecanització (torn, fresadora, etc.)
Seguretat en les instal·lacions
Qualitat dels processos industrials
Formació i orientació laboral
Creació d’una empresa petita
Quina titulació dóna?
Tècnic electromecànic
On s’imparteixen:
A Sant Celoni:
Institut Baix Montseny
Coordinador de FP: Toni Palma
Ctra. de Campins, s/n
08470 - Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70 – Fax: 93 867 59 21
Centre públic
A la resta de municipis de la comarca:
http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
A distància:
http://ioc.xtec.cat/intranet/index.php?module=detic_portal&ref=fp-org
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Perfil de l’alumnat:
Estudiant que vulgui enfocar la seva vida laboral com a auxiliar administratiu en oficines de tot tipus d’empreses (petites i mitjanes, bancs privats
i públics, assegurances...) i en administracions públiques (ajuntaments,
Generalitat de Catalunya...).
Serà un professional que pot desenvolupar funcions en diferents departaments
de l’empresa: finances, personal, aprovisionament i comercial.
Es tracta d’un alumne amb habilitats numèriques, ordenat, que segueixi un
mètode de treball, que tingui autonomia en la realització del treball, amb agilitat
en l’execució i la tramesa de documentació i interès per les relacions humanes.
Què s’estudia?
Comunicació i arxiu
Operatòria de teclats
Gestió administrativa de
compravenda
Gestió administrativa de personal
Comptabilitat general i tresoreria
Productes i serveis financers i 		
d’assegurances bàsics

Principis de gestió administrativa
pública
Aplicacions informàtiques (ofimàtica)
Anglès
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball
Síntesi

Quina titulació dóna?
Tècnic en gestió administrativa
On s’imparteix:
A Sant Celoni:
Institut Baix Montseny
Coordinador de FP: Toni Palma
Ctra. de Campins, s/n
08470 - Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70 – Fax: 93 867 59 21
Centre públic
A la resta de municipis de la comarca:

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
A distància:
http://ioc.xtec.cat/intranet/index.php?module=detic_portal&ref=fp-org
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
MECATRÒNICA
Què és?
Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i
manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció
de riscos laborals i respecte ambiental.
Perfil de l’alumnat
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun
dels requisits següents:
- tenir el títol de batxillerat
- tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
- haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat
de batxillerat experimental
- haver superat el curs d’orientació universitària ( COU) o el preuniversitari
- tenir qualsevol titulació universitària o equivalent
- haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
Què s’estudia
- Sistemes mecànics
- Sistemes hidràulics i pneumàtics
- Sistemes elèctrics i electrònics
- Elements de màquines
- Processos de fabricació
- Representació gràfica de sistemes mecatrònics
- Configuració de sistemes mecatrònics
- Processos i gestió de
manteniment i qualitat
- Integració de sistemes
- Simulació de sistemes mecatrònics
- Projecte de mecatrònica industrial
- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenadora
- Formació en centres de treball
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Quina titulació es dóna?
Tècnic superior en mecatrònica
On s’imparteix
A Sant Celoni
Institut Baix Montseny
Coordinador de FP:Toni Palma
Ctra. De Campins, s/n
08470-Sant Celoni
Tel. 93 867 34 70
Fax 93 867 59 21
Centre públic
Més informació
http://www20.gencat.cat/portal/sitequeestudiar/menuitem.117f67559502935cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=856b62cfe5f2b210VgnVCM20000
09b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=856b62cfe5f2b210VgnVCM2000009b0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&p_id=1873
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OFERTA FORMATIVA
POSTOBLIGATÒRIA
PER A ALUMNES QUE
NO ACREDITEN
EL GRADUAT EN
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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3

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
- AUXILIAR EN VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
- AUXILIAR EN MUNTATGES D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES,
D’AIGUA I GAS

Què són?
Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre
a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis
de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible
per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació
qualificada.
Tota la informació a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.2f4f37c88e12462
9e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=9b37e06d6bc94410VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextchannel=9b37e06d6bc94410VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextfmt=default
Perfil de l’alumnat:
Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin
com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que
hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en
el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu
ni participin en altres accions de formació.
Estructura de l’ensenyament:
Els Programes de formació i inserció s’estructuren en:
• Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències
professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
• Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
• Accions de seguiment i orientació de l’alumne.
Els programes s’ofereixen en 3 modalitats, segons a seva organització:
• Plans d’Iniciació Professional (PIP), que es realitzen en instituts titularitat del
Departament d’Ensenyament i en centres docents privats i establiments de
formació autoritzats.
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• Plans de Transició al Treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i les administracions locals.
• Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP), realitzats en
els instituts titularirtat del Departament d’Ensenyament.
La durada dels programes de formació i inserció és d’un curs i comprèn un mínim de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.
Continguts:
Mòduls de formació professional per assolir les competències professionals.
Inclouen pràctiques en empresa.
Mòduls de formació general per adquirir les competències instrumentals que
han de facilitar l’assoliment de les competències professionals.
Accions de seguiment i orientació.
Inscripció:
1. Sessió informativa per a joves i pares el 31 de maig a les 11h a Sala petita
de l’Ateneu de Sant Celoni. Durada aprox. 2 hores. S’informarà sobre les
característiques del programa.
2. Període de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 6 de juny de
2014, ambdós inclosos, en recepció de Sax Sala. Cal sol·licitar l’entrevista
d’orientació.
3. Entrevistes: del 2 al 13 de juny de 2014 a Sax Sala. És obligatòria
l’assistència del jove i la seva família.
4. Publicació de les relacions baremades: 17 de juny de 2014
5. Termini de reclamació a les relacions baremades: 18, 19 i 20 de juny de
2014
6. Publicació de les relacions baremades definitives: 26 de juny de 2014
7. Publicació de les relacions d’alumnat admès: 10 de juliol de 2014
8. Reunió grup pares per protocol matrícula: 11 de juliol de 2014 a les 12.00 a
Sax Sala. Es donarà hora per la matrícula. S’informarà sobre la documentació a lliurar.
9. Reunió inici de curs per a joves i pares el 5 de setembre de 2014 a les
10.00 a la sala petita de l’Ateneu.
10.Matrícula: 9 i 10 de setembre de 2014 a Sax Sala. S’informarà sobre el
protocol de beques.
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Preu
Només s’hauran de pagar les taxes de material que es coneixeran el mes de
juliol.
Quina titulació dóna?
Certificació de les competències professionals adquirides.
Reconeixament de la formació en la realització de les proves d’accés a cicles
formatius de grau mitjà.
Accés a altres ensenyaments:
Permet continuar la formació.
Cicle formatiu de grau mig de la família professional que t’agradi si superes la
PACFGM
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
Tutores: Ester Agustí López i Rocío Méndez Mateo
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a8960027@xtec.cat
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FORMACIÓ D’ADULTS
Què és?
La formació de persones adultes permet adquirir i/o millorar els coneixements, les competències i les aptituds que ajudin a les persones adultes en
el seu desenvolupament personal i social, tot adequant-se a les exigències
de la societat en cada moment.
És una formació molt flexible, que utilitza metodologies que afavoreixen l’autonomia i permet la confecció d’itineraris personalitzats amb
l’assessorament i l’orientació del professorat.
Perfil de l’alumnat:
Els alumnes han de fer 18 anys durant l’any natural en què s’inicia la formació. Excepcionalment per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i
al curs d’acolliment lingüístic hi poden accedir les persones que fan almenys
16 anys durant l’any natural en què inicien la formació.
Quina titulació dóna? Accés a altres ensenyaments:
Alguns dels cursos que ofereixen el centres de formació de persones adultes permeten obtenir una titulació i/o accedir a estudis reglats.
On s’imparteixen:
A Sant Celoni:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Directora del Centre: M. Antònia Vilarrodona
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat
A la resta de municipis de la comarca:
http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
http://guia.vallesjove.cat/index.php?menu=proves
Els ensenyaments de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, i els ensenyaments de graduat en educació secundària es poden
realitzar a distància. Més informació a:
http://ioc.xtec.cat/educacio/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=10
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APRENDRE A LLEGIR I A ESCRIURE NIVELL I
Què és?
És un curs d’iniciació a la lectoescriptura. Consta de tres sessions d’una hora i
mitja de durada. Existeixen dos grups: un en horari de matí i un altre en horari
de vespre.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys no escolaritzades en cap centre d’educació secundària. Habitualment corresponen a alumnes nouvinguts/des amb dèficit
d’escolarització.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol
(preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits). Oberta
durant tot el curs si hi ha disponibilitat de places.
Què s’estudia?
Llengua oral i vocabulari bàsic. Perfeccionament en el traç, coneixement
de les vocals i algunes consonants per tal de consolidar l’estructura de formació de síl·labes. Lectura i escriptura de paraules amb els sons i grafies
treballats. Introducció a la numeració.
Quina titulació dóna?
No dóna accés a cap títol.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari haver fet aquest curs o tenir-ne els coneixements per accedir
al curs d’Aprendre a llegir i escriure nivell ll.
On s’imparteixen:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Directora del Centre: M. Antònia Vilarrodona
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat
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APRENDRE A LLEGIR I A ESCRIURE NIVELL II
Què és?
És un curs d’ensenyament de la lectoescriptura. Consta de sis hores setmanals.
Existeixen dos grups: un en horari de tarda i un en horari de vespre.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys no escolaritzades en cap centre d’educació secundària. Habitualment corresponen a alumnes nouvinguts/des amb dèficit
d’escolarització.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits).
Oberta durant tot el curs si hi ha disponibilitat de places.
Què s’estudia?
Llengua oral i vocabulari bàsic a nivell de comprensió i d’expressió. Coneixement de tots el sons i les grafies corresponents. Lectura i escriptura de
paraules i frases senzilles amb els sons i grafies treballats. Introducció a les
sumes i a les restes.
Quina titulació dóna?
No dóna accés a cap títol.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari haver superat aquest curs o tenir-ne els coneixements per
accedir al curs de Perfeccionar la lectura i l’escriptura.
On s’imparteixen:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Directora del centre: M. Antònia Vilarrodona
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat
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PERFECCIONAR LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
Què és?
És un curs que té per objectiu millorar la lectoescriptura i resoldre operacions i
problemes matemàtics bàsics.
Té una dedicació de tres sessions setmanals de dues hores. S’ofereixen dos
grups en franges horàries diferenciades.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys no escolaritzades en cap centre d’educació
secundària. Competències mínimes en català a nivell oral i escrit.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar l’entrevista
d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol (preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits). Oberta durant tot el
curs si hi ha disponibilitat de places.
Què s’estudia?
Llengua catalana (llengua vehicular): Lectura i comprensió de petits textos..
Treball de lèxic. Expressió oral i escrita.
Matemàtiques:operacions elementals amb nombres naturals (sumes i restes a diferents nivells i iniciació a la multiplicació i a la divisió). Resolució de
problemes. Càlcul mental.
Quina titulació dóna?
No dóna cap titulació.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari haver superat aquest curs o tenir-ne els coneixements per
accedir al curs de Certificat.
On s’imparteixen:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Directora del centre: M. Antònia Vilarrodona
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat
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CERTIFICAT
Què és?
És un curs que té com a objectiu assolir competències bàsiques de les
àrees de llengua catalana i castellana, de matemàtiques i de ciències socials i naturals.
Dedicació setmanal: 5 sessions d’una hora i mitja i 1 sessió de dues hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys no escolaritzades en cap centre d’educació secundària. Habitualment corresponen a alumnes nouvinguts/des amb dèficit
d’escolarització.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol
(preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
Àrea de Llengua catalana i castellana: Lectura i comprensió de textos. Treball de lèxic. Morfologia. Expressió i comprensió oral i escrita. Ortografia i
Gramàtica bàsica.
Àrea de matemàtiques: Nombres naturals i operacions. Nombres fraccionaris i decimals. Magnituds i mesura. Figures geomètriques. Percentatges.
Introducció a l’Estadística.
Àrea de ciències socials i naturals: L’entorn cívic i polític. El medi geogràfic
i natural. El medi històric. El cos humà.
Quina titulació dóna?
Es pot obtenir el Certificat de Formació Instrumental (titulació pròpia de la
Formació de persones adultes).
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Accés a altres ensenyaments:
Tot i que no és necessària cap titulació, l’assoliment dels objectius del curs
de formació dóna més garanties d’èxit per al curs de Graduat en Educació
Secundària Obligatòria o el de Formació per a la prova d’accés de CFGM.
On s’imparteixen:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Directora del centre: M. Antònia Vilarrodona
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat
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GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Què és?
És un ensenyament que té per objectiu l’obtenció del títol de graduat/da en
ESO
Estructura de l’ensenyament
S’organitza de manera modular en tres àmbits, que corresponen a trentaquatre mòduls, que es distribueixen en dos nivells o cursos. S’entén per àmbit un conjunt d’àrees de coneixement afins i complementàries. S’entén per
mòdul una unitat temàtica que s’ha de poder desenvolupar en trenta-cinc
hores de treball i té una durada trimestral.
Avaluació del curs al centre
En el centre es farà l’avaluació contínua i es podrà obtenir el títol si l’alumne/a
assisteix com a mínim al 80% de les classes.
Horari
Cadascun dels dos nivells té un dedicació de quinze hores setmanals.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 18 anys o que els compleixin durant l’any natural en
què inicien la formació. També poden accedir persones que hagin complert
com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació en determinats
casos específics.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar l’entrevista
d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol
(preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits).

34

Què s’estudia?
El currículum consta de diferents matèries distribuïdes en tres àmbits:
a) L’àmbit de la comunicació, que inclou les matèries de llengua catalana i
literatura,llengua catalana i literatura i llengua estrangera (anglès).
b) L’àmbit cientificotecnològic, que inclou les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i
el medi ambient.
c) L’àmbit social que inclou les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica
i música.
Acreditacions i convalidacions
Es poden acreditar àmbits o mòduls mitjançant una prova d’avaluació inicial.
També es poden convalidar per ensenyaments cursats i superats en altres
estudis.
Quina titulació dóna?
El títol oficial de graduat/da en educació secundària obligatòria.
Accés a altres ensenyaments:
Aquest títol dóna accés als estudis de batxillerat i/o als cicle de formació
professional de grau mitjà.
On s’imparteixen:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Directora del centre: M. Antònia Vilarrodona
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat
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FORMACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Què és?
És un curs de preparació per a una prova lliure, l’objectiu del qual és assolir
els coneixements generals que permetin a l’alumne superar aquesta prova
per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà de qualsevol branca.
La prova té una única convocatòria anual, que habitualment té lloc durant
el mes de maig i es realitza en el centre docent públic autoritzat en el qual
l’alumne/a s’hagi inscrit prèviament. L’alumne haurà de tenir 17 anys o complir-los durant l’any en el qual es presenti a la prova.
El Centre de Formació d’Adults s’encarregarà d’informar i de formalitzar la
matrícula per a aquesta prova dels alumnes que assisteixin amb regularitat,
sempre i quan portin la documentació pertinent en el termini que se’ls indicarà.
Estructura de la prova:
La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà és única per a tots els
cicles formatius i es desenvolupa en tres parts:
• Part comunicativa i social
• Part matemàtica
• Part científica i tecnològica
Avaluació del curs al centre:
Si l’alumne/a assisteix com a mínim al 80% de les classes se li farà una
avaluació contínua al centre, lliurant-li un certificat de formació amb la qualificació obtinguda que s’afegirà al resultat de la prova.
Horari:
Té la durada aproximada d’un curs escolar. Dedicació: tres sessions setmanals de tres hores, més mitja de tutoria.
Perfil de l’alumnat:
Persones que hagin complert com a mínim 16 anys l’any natural que inicien
la formació, que no estiguin escolaritzades i no hagin obtingut el títol d’ESO.
En cas d’alumnes nouvinguts, seria convenient que haguessin cursat com
a mímim dos cursos d’ESO i que tinguessin un bon nivell de comprensióexpressió en català i en castellà. Haurien d’haver cursat la matèria d’idioma
estranger en algun curs.
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Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol
(preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
Les matèries són les següents:
- Competència en llengua catalana, en llengua castellana,
en llengua estrangera (anglès) i social i ciutadana.
- Competència matemàtica.
- Competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies.
- Els continguts estan en relació a la prova.
Quina titulació dóna?
La superació d’aquesta prova té una validesa permanent. Aquesta prova no dóna
dret a cap títol, només faculta per a la inscripció a qualsevol cicle formatiu de
grau mitjà, però no garanteix tenir plaça escolar. Per accedir als cicles formatius
s’haurà de fer la preinscripció al centre escollit durant el període que s’indiqui.
Accés a altres ensenyaments:
Possibilita l’accés a un cicle formatiu de grau mitjà.
On s’imparteixen:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Directora del centre: M. Antònia Vilarrodona
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
a/e: cfadults@santceloni.cat
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FORMACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Què és?
És un curs de preparació per a una prova lliure, l’objectiu del qual és assolir
els coneixements generals i específics amplis que permetin a l’alumne/a superar aquesta prova per poder accedir a un cicle formatiu de grau superior de
qualsevol família professional.
La prova té una única convocatòria anual, que habitualment té lloc durant
el mes de maig i es realitza en el centre docent públic autoritzat en el qual
l’alumne/a s’hagi inscrit prèviament.
L’Escola d’Adults s’encarregarà d’informar i de formalitzar la matrícula per a
aquesta prova de l’alumnat que assisteix amb regularitat, sempre i quan portin
la documentació pertinent en el termini que se’ls indicarà.
Estructura de la prova:
Consta de dues parts:
- Part comuna: comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o
història. El temps de realització d’aquesta part és de 4 hores.
- Part específica: comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues
matèries de l’opció A, l’opció B o l’opció C. Les proves es desenvolupen en
un únic bloc de tres hores.
Avaluació del curs al centre:
Si l’alumne/a assisteix com a mínim al 80% de les classes se li farà una avaluació contínua al centre, lliurant-li un certificat de formació amb la qualificació
obtinguda que s’afegirà al resultat de la prova.
Horari:
Té la durada aproximada d’un curs acadèmic. Dedicació setmanal: 8,5 hores
a la part comuna i 1,5 o 2 hores a cada matèria específica.
Perfil de l’alumnat:
Cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova o bé
tenir 18 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i tenir el
títol de tècnic/a de grau mitjà del mateix grup d’itineraris. Aquests/es alumnes
quedaran exempts/es de realitzar la part específica de la prova d’accés. És
convenient haver obtingut la titulació d’ESO.
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Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol
(preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
Part comuna:
- Llengua catalana i castellana: comprensió, expressió i utilització de la
llengua
- Llengua estrangera anglesa: comprensió, expressió i utilització
de la llengua
- Matemàtiques: aritmètica i àlgebra, geometria (trigonometria i vectors),
anàlisi (funcions i derivades), estadística i probabilitat.
L’alumnat que opti per la llengua estrangera francesa la podrà cursar a distància a l’IOC i es farà el seguiment des de l’Escola d’Adults.
Part específica:
A l’Escola d’Adults s’ofereixen aquestes matèries específiques: Biologia,
Física, Geografia i Economia de l’empresa. Es treballen els temaris de les
proves d’accés que marca el Departament d’Ensenyament.
Les matèries específiques que no s’ofereixen a l’Escola d’Adults es podran
cursar a distància a l’IOC (Institut Obert de Catalunya) i es farà el seguiment
des de l’Escola d’Adults.
Quina titulació dóna?
La superació d’aquesta prova té una validesa permanent. Aquesta prova no
dóna dret a cap títol, només faculta per a la inscripció a qualsevol cicle formatiu de grau superior, però no garanteix tenir plaça escolar. Per accedir als
cicles formatius s’haurà de fer la preinscripció al centre escollit durant el període que s’indiqui.
Accés a altres ensenyaments:
Possibilita l’accés a un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
93 867 41 75
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PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS I 45 ANYS
Què és?

És un curs que permet assolir uns coneixements generals i específics amplis que
permetin a l’alumne/a superar la prova d’accés a la universitat.
Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden
accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys i /o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys,
respectivament . Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de
Catalunya.
La prova es realitzarà en la universitat escollida a tal efecte i hi ha una convocatòria anual que es realitza al mes de maig.

Estructura de la prova d’accés per a més grans de 25 anys

Les proves s’estructuren en dues fases:
- Fase general: té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament,
de comprensió i expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a
Catalunya i el coneixement d’una llengua estrangera. Consta de comentari de
text i proves de llengua catalana i castellana i de llengua estrangera (anglès,
francès, alemany, italià o portuguès). Al nostre centre s’ofereix Anglès.
- Fase específica: té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a l’opció d’accés.
S’estructura en cinc opcions: Ciències, Ciències de la salut, Arts i humanitats,
Ciències socials i jurídiques, Enginyeria i arquitectura.

Estructura de la prova d’accés per a més grans de 45 anys

La prova té dues parts:
Prova d’accés que consta de tres exàmens:
• Comentari de text
• Llengua catalana
• Llengua castellana
Realitzar una entrevista personal, amb resolució d’apte. Es realitza una entrevista personal. Només la realitzaran els candidats que hagin superat la prova d’accés
per a més grans de 45 anys.

Requisits per accedir a la prova:

-Tenir 25 o 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any de realització de la prova.
- No tenir superades les PAU (o equivalent)
- No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional,
d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent)
- No tenir cap titulació universitària

Horari:

Té la durada aproximada d’un curs acadèmic. Dedicació setmanal: 5,5 hores a la
part comuna i 1,5 o 2 hores a cada matèria específica.
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Perfil de l’alumnat:

Persones de 25 anys o més que no tinguin cap formació que doni accés a la universitat. És convenient que hagin obtingut la titulació d’ESO.

Condicions d’accés:

Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny (a partir del 9 de juny cal sol·licitar l’entrevista
d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol (preinscrits sense plaça) i del 2 al 5 de setembre (no preinscrits).

Què s’estudia?
Part general
Comentari de text: capacitat de raonament i les competències en els àmbits de
l’expressió escrita i de la lectura
Llengua estrangera anglesa: competència passiva i activa en la llengua. Comprensió lectora i el domini bàsic de la gramàtica i del lèxic.
Llengua catalana: competència lingüística en llengua catalana del candidat, fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi),
domini del lèxic i expressió escrita.
Llengua castellana: competència lingüística en llengua castellana del candidat,
fonamentalment en els aspectes de coneixement gramatical (morfologia i sintaxi),
domini del lèxic i expressió escrita.
Part específica
A l’Escola d’Adults s’ofereixen aquestes matèries específiques: Biologia, Física,
Geografia i Economia i organització d’empreses. Es treballen els temaris de les
proves d’accés que marca la Generalitat de Catalunya.

Quina titulació dóna?

La superació d’aquesta prova té una validesa permanent. Aquesta prova no dóna
dret a cap títol, només faculta per a la inscripció a qualsevol grau, però no garanteix tenir plaça. Per accedir als estudis s’haurà de fer la preinscripció durant el
període que s’indiqui.

Accés a altres ensenyaments:

Possibilita l’accés a un grau universitari.

On s’imparteix:

Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny
93 867 41 75
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CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS DEL
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Què és?
El CPNL és l’òrgan territorial d’aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern; està format per la Generalitat de Catalunya i nombrosos
ajuntaments, consells comarcals i diputacions.
Informació acadèmica
Els cursos s’estructuren a partir d’uns programes generals, d’un material
bàsic i d’un sistema d’avaluació definit que són presentats a l’alumnat el
primer dia de classe.
S’ofereix una formació impartida per professorat expert que acompanya
l’aprenentatge de l’alumnat i permet la relació directa entre l’alumnat i el
professorat. El ventall d’horaris és àmplia i flexible.
L’enfocament de l’aprenentatge de la llengua dels cursos del CPNL és
fonamentalment comunicatiu i, per tant, promou que l’aprenentatge de la
llengua se centri en les tasques que l’alumnat ha de dur a terme en situacions concretes i contextos determinats de la vida.
L’oferta de nivells és variada i s’ajusta al marc europeu comú de referència per a les llengües: nivell inicial, nivell bàsic, nivell elemental, nivell
intermedi, nivell de suficiència i nivell superior.
Normativa
El CNL del Vallès Oriental – Oficina de Català de Sant Celoni té com a
períodes generals d’inscripció els mesos de setembre, gener-febrer i juny.
Perfil de l’alumne:
Per poder-se inscriure als cursos cal:
• Tenir 18 anys.
• Tenir 16 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.
Condicions d’accés:
Normes
No s’admet la matriculació per correu, telèfon o fax.
Les matrícules són intransferibles.
Per matricular-se en un curs cal acreditar el nivell necessari mitjançant la
prova de col·locació o un certificat de coneixements reconegut.
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La prova de col·locació és un requisit indispensable quan no es disposa
del certificat i té validesa durant un període de dos anys. Les acreditacions de nivell lliurades després d’haver fet una prova de col·locació no
tenen valor de certificació de coneixements. En el cas que es presentin
determinats certificats de coneixements reconeguts, s’aconsellarà realitzar igualment la prova de col·locació, per tal de garantir el curs més
adequat a les necessitats formatives de l’alumnat.
No s’admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l’últim que ha aprovat.
L’alumnat, llevat del que s’inscriu en cursos complementaris, només es
pot matricular en un curs de cada període d’inscripció.
Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s’estigui al corrent dels pagaments de les matrícules anteriors.
Documentació necessària
Per formalitzar la inscripció s’han de presentar els documents següents:
• DNI, NIE o passaport (original)
• Documents que acreditin, si fa el cas, l’exempció parcial o total de
pagament:
• Jubilats: carnet de jubilat
• Pensionistes per invalidesa: carnet de pensionista
• Família nombrosa: carnet actualitzat
• Aturats: certificat de vida laboral
Impresos de matrícula
• Full d’autorització d’ús de dades personals
• Butlleta de pagament: cal fer l’ingrés de l’import de la matrícula en
qualsevol oficina de “la Caixa” en el termini de 6 dies. Si en aquest
termini no s’ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció
quedarà automàticament anul·lada.
Certificat d’assoliment, acreditació de canvi de nivell corresponent al darrer
curs aprovat o acreditació de la prova de col·locació.
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Què s’estudia?
L’alumnat dels cursos de:
• nivell inicial o introductori aprèn a dominar algunes fórmules que li
permeten interactuar mínimament en català.
• nivell bàsic, s’inicien l’expressió oral i en consolida la comprensió.
• nivell elemental, consolida l’autonomia lingüística de la llengua oral.
• nivell intermedi, s’inicien en el domini de la llengua escrita.
• nivell de suficiència, adquireix el domini efectiu de la llengua.
• nivell superior, adquireix un domini extens de la llengua.
Quina titulació dóna?
El CPNL expedirà un certificat d’assistència a qui hagi assistit al 75% de les
classes d’un curs i un certificat d’assoliment si, a més d’haver assistit al 75%
de les classes, supera la puntuació mínima exigida a la prova final.
• Certificat de nivell bàsic de català (A1 bàsic)
• Certificat de nivell elemental de català (A2 elemental)
• Certificat de nivell intermedi de català (B)
• Certificat de nivell de suficiència de català (C)
• Certificat de nivell superior de català (D)
On s’imparteix:
A Sant Celoni:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
Tècnica responsable: Neus Farré i Masó
C/ Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
santceloni@cpnl.cat
Informació dels cursos i dels municipis que ofereixen cursos del Consorci
per a la Normalització Lingüística a http://cpnl.cat/
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ANGLÈS INICIAL (BEGINNER)
Què és?
És un curs que té com a objectiu
introduir-se en l’aprenentatge de la
llengua anglesa. Els coneixements
i les competències del curs s’adeqüen al nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència per a les
llengües (MECR). Té una durada
del curs acadèmic i es distribueix
en dues sessions setmanals d’1,5
hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys i que
tinguin unes competències bàsiques
de català a nivell oral i escrit.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).

• Escriure textos senzills (postals,
formularis amb dades personals,...).
Quina titulació dóna?
No dóna cap titulació, però el centre
Sax Sala pot lliurar un certificat
d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o tenir-ne els coneixements per accedir
al nivell elemental d’Anglès.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre:
M. Antònia Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
93 867 41 75
cfadults@santceloni.cat

Què s’estudia?
• Reconèixer paraules i expressions
molt bàsiques sobre temes de
l’entorn concret i immediat.
• Comprendre paraules i frases molt
senzilles.
• Comunicar-se de manera senzilla,
plantejar i respondre preguntes
senzilles sobre temes de l’entorn
més immediat.
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ANGLÈS ELEMENTAL (ELEMENTARY)
Què és?
És un curs que té com a objectiu
reforçar i ampliar les estructures
bàsiques en l’aprenentatge de la
llengua anglesa. Els coneixements
i competències del curs s’adeqüen
al nivell A2 segons el Marc europeu comú de referència per a les
llengües (MECR). Té una durada
del curs acadèmic i es distribueix
en dues sessions setmanals d’1,5
hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys i que
tinguin unes competències bàsiques
de català a nivell oral i escrit.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
• Comprendre expressions i el
vocabulari més freqüent sobre
temes d’interès personal i entendre la idea principal de missatges i
avisos curts, clars i senzills.
• Llegir textos molt curts i senzills i
trobar informació en documents
escrits senzills i quotidians.
• Comunicar-se en tasques senzilles
i habituals.
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• Utilitzar una sèrie d’expressions
i frases per mantenir intercanvis
socials molt breus.
• Escriure notes i missatges curts
i senzills relatius a necessitats
immediates.
Quina titulació dóna?
Es pot optar a l’obtenció de la titulació Key English Test (KET) de la
Universitat de Cambridge, presentant-se a l’examen oficial
(cal abonar la taxa corresponent).
El centre Sax Sala també pot lliurar
un certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o tenir-ne els coneixements per accedir
al nivell pre-intermedi d’Anglès.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

ANGLÈS PREINTERMEDI (PRE-INTERMEDIATE)
Què és?
És un curs de llengua anglesa que
té com a objectiu aprofundir en el
coneixement de la gramàtica i en la
comunicació i dominar les estructures bàsiques, organitzant idees
i la informació de forma coherent i
entenedora. Els coneixements i les
competències del curs s’adeqüen al
nivell B1.1 segons el Marc europeu comú de referència per a les
llengües (MECR). Té una durada
aproximada del curs acadèmic (100
hores) i es distribueix en dues sessions setmanals d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
• Expressar-se en tots els temps
verbals en passat, present i futur
correctament i de forma senzilla.
• Fer una descripció, escriure un
correu electrònic informal i una
carta formal de sol·licitud.

• Participar en un debat d’opinions
sobre temes d’interès general
d’acord amb el nivell preintermedi.
• Descriure experiències personals
en present i passat amb la fluïdesa apropiada per aquest nivell.
• Fer servir el sistema fonètic anglès
amb fluïdesa i una pronunciació
correcta.
Quina titulació dóna?
No dóna cap titulació, però el centre
Sax Sala pot lliurar un certificat
d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir al nivell d’Anglès Preliminary
English Test (PET).
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Tel. 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat
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ANGLÈS PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
Què és?

És un curs que te com a objectiu
l’assoliment dels coneixements i les
competències necessaris per superar
la prova de llengua anglesa del Preliminary English Test de la Universitat
de Cambridge. El curs s’adequa al
nivell B1.2 del Marc europeu comú de
referència per a les llengües (MECR).
Té una durada aproximada del curs
acadèmic (100 hores) i es distribueix
en dues sessions setmanals d’1,5
hores.

Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys.
Condicions d’accés:

Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2 de
juny (a partir del 12 de maig cal sol·
licitar l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de juliol
(preinscrits sense plaça) i del 2 al 5
de setembre (no preinscrits).

Què s’estudia?

• Usar els temps verbals de present i
passat, així com la major part dels
temps futurs, pretèrit indefinit i els
condicionals simples correctament.
• Conèixer les estructures gramaticals
més importants de nivell intermedi.
• Reaccionar davant de situacions típiques d’un viatge i de la vida social
del món anglosaxó.
• Pronunciar amb certa confiança la
llengua anglesa, produint textos
senzills i estructurats.
• Descriure experiències, explicar
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esdeveniments o somnis, explicar
desitjos i raonar i explicar breument
idees o projectes.
• Entendre textos escrits i orals relacionats amb temes actuals i abstractes.
• Escriure correus electrònics formals
i informals, instruccions, redaccions
discursives i informes, emprant
expressions complexes i termes
tècnics.

Quina titulació dóna?

Es pot optar a l’obtenció de la titulació
Preliminary English Test de la Universitat de Cambridge, presentant-se a
l’examen oficial (cal abonar la taxa
corresponent).
El centre Sax Sala també pot lliurar
un certificat d’aprofitament del curs.

Accés a altres ensenyaments:

És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir
al nivell d’Anglès Upper.

On s’imparteix:

Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny

Persona de contacte:

Directora del centre: M. Antònia Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28. 08470
Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

ANGLÈS NIVELL UPPER
Què és?
És un curs que te com a objectiu
l’assoliment dels coneixements i les
competències necessaris del nivell
B2.1 de llengua anglesa segons el
Marc europeu comú de referència
per a les llengües (MECR).
Té una durada aproximada del curs
acadèmic (100 hores) i es distribueix en dues sessions setmanals
d’1,5 hores.

les idees principals.
• Prendre notes i escriure textos
sobre temes del seu interès (carta,
fer una queixa,...)
• Mantenir una conversa amb una
entonació i una pronunciació adequades.

Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys.

Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o tenir-ne els coneixements per accedir
al nivell d’Anglès First Certificate.

Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
• Seguir una conversa en relació a
temes treballats i amb un mateix.
• Portar a terme una gran varietat
de tasques i donar instruccions i
informació.
• Fer i rebre trucades telefòniques
relacionades amb feines usuals.
• Fer una presentació estructurada
sobre un tema conegut.
• Buscar i extreure informació específica de documents.
• Llegir un text treballat i extreure’n

Quina titulació dóna?.
El centre Sax Sala pot lliurar un
certificat d’aprofitament del curs.

On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat
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ANGLÈS NIVELL FIRST CERTIFICATE
Què és?
És un curs que te com a objectiu
l’assoliment dels coneixements i
les competències necessaris per
superar la prova de llengua anglesa
del First Certificate de la Universitat
de Cambridge. El curs s’adequa al
nivell B2.2 del Marc europeu comú
de referència per a les llengües
(MECR). Té una durada aproximada del curs acadèmic (100 hores)
i es distribueix en dues sessions
setmanals d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys.
Condicions d’accés:
Fer una entrevista i prova de nivell
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
• Entendre gran part del llenguatge
parlat en contextos més i menys
rutinaris i seguir la línia argumental d’una presentació més llarga
relacionada amb l’entorn d’un
mateix.
• Assistir a una entrevista explicant
les seves qualitats, experiència,
motivació, etc.
• Participar en reunions on pugui explicar el seu punt de vista i argumentar a favor i en contra.
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• Fer una presentació tècnica.
• Reconèixer i extreure informació
detallada d’una gran varietat de
correspondència estàndard, articles i informes i saber respondre
adequadament.
• Prendre notes per poder transmetre
informació detallada correctament.
• Produir textos llargs de temes
diversos, explicant punts de vista
raonadament i amb presició.
Quina titulació dóna?.
Es pot optar a l’obtenció de la titulació First Certificate de la Universitat
de Cambridge, presentant-se a
l’examen oficial (cal abonar la taxa
corresponent).
El centre Sax Sala també pot lliurar
un certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir a un nivell més avançat d’Anglès
(Advanced).
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

ANGLÈS NIVELL ADVANCED
Què és?
És un curs que te com a objectiu
l’assoliment dels coneixements i les
competències necessaris per superar la prova que permet l’obtenció
del Certificate in Advanced English
(CAE) de la Universitat de Cambridge.El curs s’adequa al nivell C1
del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
Té una durada aproximada del curs
acadèmic (100 hores) i es distribueix en dues sessions setmanals
d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys o que
els compleixin durant l’any natural
en què inicien la formació.
Continguts:
Entendre i fer servir una gamma
més àmplia i complexa de vocabulari i construccions gramaticals.
Expressar-se amb més fluïdesa
sobre diferents temes d’actualitat i
abstractes.
Desenvolupar una conversa més
llarga i complexa fent servir una
gamma més àmplia de tècniques
i característiques pròpies de la
conversa.
Entendre una àmplia gamma de
textos escrits i orals llargs i reals
sobre diferents temes.
Escriure cartes formals i informals,
notes i missatges, crítiques de pel·
lícules o llibres, ...

Inscripció:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2 de
juny (a partir del 12 de maig cal sol·
licitar l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Quina titulació dóna?.
Es pot optar a l’obtenció de la titulació Certificate in Advanced English
(CAE) de la Universitat de Cambridge presentant-se a l’examen
oficial (cal abonar la taxa corresponent).
El centre Sax Sala també pot lliurar
un certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir a un nivell més avançat d’Anglès
(Advanced).
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora Escola d’Adults:
M. Antònia Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat
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ALEMANY INICIAL
Què és?
És un curs que té com a objectiu
introduir-se en l’aprenentatge de
la llengua alemanya. Els coneixements i les competències del curs
s’adeqüen al nivell A1 del Marc
europeu comú de referència per a
les llengües (MECR). Té una durada aproximada del curs acadèmic
(100 hores) i es distribueix en dues
sessions setmanals d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys i que
tinguin unes competències bàsiques
de català a nivell oral i escrit.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
• Entendre converses senzilles i
respondre en àmbits que li són
familiars.
• Desenvolupar-se en la vida quotidiana: restaurant, bar, aeroport, etc.
• Presentar-se ell mateix, saludar i
respondre adequadament.
• Utilitzar temps en el present i el
passat simple entre altres construccions gramaticals bàsiques.
• Seguir instruccions curtes i simples.
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• Donar informació bàsica sobre hores, dates, temps, horaris, preus,
números i quantitats.
• Pronunciar sons individuals del
sistema fonètic amb confiança.
• Produir textos simples fent servir
connectors senzills.
• Llegir i entendre textos senzills en
present i passat.
Quina titulació dóna?
Es pot optar a l’obtenció del certificat Start Deutsch 1 (A1) del
Goethe-Institut, presentant-se a
l’examen (cal abonar la taxa corresponent).
El centre Sax Sala pot lliurar un
certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir al nivell següent A2.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

ALEMANY ELEMENTAL
Què és?
És un curs que té com a objectiu
introduir-se en l’aprenentatge de
la llengua alemanya. Els coneixements i les competències del curs
s’adeqüen al nivell A2 del Marc
europeu comú de referència per a
les llengües (MECR). Té una durada aproximada del curs acadèmic
(100 hores) i es distribueix en dues
sessions setmanals d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
• Expressar-se en els temps verbals
de passat, present i futur correctament i de forma senzilla.
• Fer preguntes i entendre respostes en situacions pràctiques.
• Entendre i respondre instruccions
senzilles.
• Donar informació sobre sobre diferents temes (interessos personals,
vacances, aspecte físic,..).
• Expressar suposicions i opinions i
comparar opinions.
• Entendre un text auditiu d’una
certa extensió.

• Reaccionar davant situacions de
la visa quotidiana (buscar pis,...).
• Fer descripcions orals sobre temes diversos
• Fer servir el sistema fonètic alemany amb fluïdesa i pronunciació
correcta.
- Redactar textos breus fent servir
conjuncions i estructures més
complexes.
Quina titulació dóna?
Es pot optar a l’obtenció del certificat Start Deutsch 2 (A2) del
Goethe-Institut, presentant-se a
l’examen (cal abonar la taxa corresponent).
El centre Sax Sala pot lliurar un
certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o tenir-ne els coneixements per accedir
al nivell següent B1.1
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat
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ALEMANY PREINTERMEDI
Què és?
És un curs de llengua alemanya
que té com a objectiu aprofundir en
el coneixement de la gramàtica i en
la comunicació i dominar les estructures bàsiques, organitzant idees
i la informació de forma coherent i
entenedora.
Els coneixements i les competències del curs s’adeqüen al nivell
B1.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
Té una durada aproximada del curs
acadèmic (100 hores) i es distribueix en dues sessions setmanals
d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys o que
els compleixin durant l’any natural
en què inicien la formació.
Continguts
• Comprensió de les idees principals d’una informació clara
sobre temes relatius a la feina, a
l’escola, a l’oci, etc.
• Fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden
aparèixer quan es viatja en una
zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge.
• Produir un discurs senzill i coherent sobre temes familiars o
d’interès personal.
• Descriure fets i experiències i
donar raons i explicacions de les
opinions i projectes de manera
breu.
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Inscripció:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Quina titulació dóna?
El centre Sax Sala pot lliurar un
certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir al nivell següent B1.2
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

FRANCÈS INICIAL
Què és?
És un curs que té com a objectiu
introduir-se en l’aprenentatge de
la llengua francesa. Els coneixements i les competències del curs
s’adeqüen al nivell A1 del Marc
europeu comú de referència per a
les llengües (MECR). Té una durada aproximada del curs acadèmic
(100 hores) i es distribueix en dues
sessions setmanals d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys i que
tinguin unes competències bàsiques
de català a nivell oral i escrit.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Què s’estudia?
• Fer servir de manera senzilla el
present i passat simple i construccions gramaticals bàsiques.
• Formular preguntes i entendre respostes molt senzilles en situacions
de la visa quotidiana.
• Expressar gustos, parlar d’un mateix, descriure persones i fer servir
adjectius bàsics.
• Entendre paraules i frases estàndard curtes relacionades amb
l’entorn familiar i professional.

• Donar informació sobre el temps,
horaris, dates i preus.
• Poder moure’s sense problemes
en una ciutat.
• Pronunciar els sons individuals
del sistema fonètic francès amb
confiança.
• Redactar textos senzills d’una
experiència.
Quina titulació dóna?
Es pot optar a l’obtenció del diploma
DELF A1 que atorga el Ministeri
Francès d’Educació, presentant-se
a l’examen oficial (cal abonar la taxa
corresponent).
El centre Sax Sala pot lliurar un
certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir al nivell següent A2.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat
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FRANCÈS ELEMENTAL
Què és?
És un curs que té com a objectiu
reforçar i ampliar les estructures
bàsiques en l’aprenentatge de la
llengua francesa.
Els coneixements i competències
del curs s’adeqüen al nivell A2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
Té una durada del curs acadèmic
i es distribueix en dues sessions
setmanals d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys o que
els compleixin durant l’any en què
inicien la formació i que tinguin unes
competències bàsiques de català a
nivell oral i escrit.
Continguts
• Comprendre expressions i el
vocabulari més freqüent sobre
temes d’interès personal i entendre la idea principal de missatges i
avisos curts, clars i senzills.
• Llegir textos curts i senzills i trobar
informació en documents escrits
senzills i quotidians.
• Comunicar-se en tasques senzilles
i habituals.
• Utilitzar una sèrie d’expressions
i frases per mantenir intercanvis
socials molt breus.
• Escriure notes i missatges curts
i senzills relatius a necessitats
immediates.
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Inscripció:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 26 de maig al 2
de juny (a partir del 12 de maig cal
sol·licitar l’entrevista d’avaluació
inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
Quina titulació dóna?
Es pot optar a l’obtenció de la
titulació DELF A2, presentant-se a
l’examen oficial (cal abonar la taxa
corresponent).
El centre Sax Sala també pot lliurar
un certificat d’aprofitament del curs.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir al nivell pre-intermedi d’Anglès.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

ALFABETITZACIÓ DIGITAL NIVELL I
Què és?
És un curs que té com a objectiu
introduir-se en l’ús de l’ordinador,
programes bàsics i utilitats.
Té una durada trimestral i es distribueix en dues sessions setmanals
d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys i que
tinguin unes competències bàsiques
de català a nivell oral i escrit.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny
(a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
S’obre un període de matrícula
abans de l’inici de cada trimestre.

Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o
tenir-ne els coneixements per accedir al curs d’Alfabetització digital 2.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

Què s’estudia?
• Ús de l’ordinador i del sistema
operatiu (utilitzar els components d’un ordinador i emprar les
principals utilitats de programari i
sistema operatiu).
• Tractament bàsic de la informació
escrita (Tractament de text).
• Introducció a Internet.
Quina titulació dóna?
No dóna cap titulació.
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ALFABETITZACIÓ DIGITAL NIVELL II
Què és?
És un curs que té com a objectiu
introduir-se aprofundir els coneixements bàsics de l’ordinador, programes bàsics i utilitats.
Té una durada trimestral i es distribueix en dues sessions setmanals
d’1,5 hores.
Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys i que
tinguin unes competències bàsiques
de català a nivell oral i escrit.
Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny
(a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
S’obre un període de matrícula
abans de l’inici de cada trimestre.
Què s’estudia?
• Aprofundiment del sistema operatiu Windows
• Perfeccionament de la informació
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escrita (Tractament de text).
• Tractament de la informació
gràfica, sonora i de la imatge en
moviment (multimèdia).
Quina titulació dóna?
No dóna cap titulació.
Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell o tenir-ne els coneixements per accedir
al curs d’Alfabetització digital 3.
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

ALFABETITZACIÓ DIGITAL NIVELL III
Què és?
És un curs que té com a objectiu
tenir un domini elemental en l’ús de
les TIC, amb un nivell de competència d’usuari/ària bàsic/a d’aquestes
tecnologies. Té una durada trimestral i es distribueix en dues sessions
setmanals d’1,5 hores.

Quina titulació dóna?
Es pot optar a l’obtenció de l’acreditació del nivell bàsic de l’ACTIC,
certificat acreditatiu de la competència digital que emet la Generalitat
de Catalunya. Es pot obtenir a Sax
Sala realitzant una prova d’avaluació.

Perfil de l’alumnat:
Persones majors de 16 anys i que
tinguin unes competències bàsiques
de català a nivell oral i escrit.

Accés a altres ensenyaments:
És necessari tenir aquest nivell
o tenir-ne els coneixements per
accedir a cursos d’Informàtica més
avançats.

Condicions d’accés:
Fer l’entrevista d’avaluació inicial.
Preinscripció: del 17 al 26 de juny
(a partir del 9 de juny cal sol·licitar
l’entrevista d’avaluació inicial).
Matrícula: del 7 al 18 de juliol (preinscrits amb plaça), del 23 al 25 de
juliol (preinscrits sense plaça) i del 2
al 5 de setembre (no preinscrits).
S’obre un període de matrícula
abans de l’inici de cada trimestre.

On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i
Ocupació del Baix Montseny
Persona de contacte:
Directora del centre: M. Antònia
Vilarrodona i Pagespetit
Adreça:
C/ Montserrat, 28.
08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 867 41 75
c/e: cfadults@santceloni.cat

Què s’estudia?
• Introducció al tractament de la informació numèrica (Full de càlcul).
• Navegació i comunicació en el
món digital (cercar informació a la
xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la i establir comunicacions
a través d’Internet).
• Coneixement de l’entorn de treball
openoffice.
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FORMACIÓ OCUPACIONAL I CONTÍNUA
Què és?
Formació que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades, millorar la formació dels treballadors/res de les empreses i dels
emprenedors/res.
Perfil de l’alumnat
Majors de 16 anys, segons la tipologia de cursos.
Condicions d’accés
Per a cursos de formació ocupacional, cal que el participant sigui demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i segons el nivell del
curs, es pot requerir graduat en ESO o altres titulacions.
Per a cursos de formació contínua, cal que el participant estigui en actiu i
donat d’alta a la Seguretat Social, o estigui donat d’alta com a treballador
autònom.
Què s’estudia?
Diferents especialitats, en funció del curs concedit pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Quina titulació dóna?
S’obtenen els corresponents Certificats de Professionalitat, que acrediten
a l’alumne de ser competent en el desenvolupament de l’activitat laboral.
Accés a altres ensenyaments
No dóna accés a altres ensenyaments
On s’imparteix:
Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny.
Tel 93 864 41 75
Fax. 93 848 50 70
formacio@santceloni.cat
Per a consultar oferta formativa:
www.oficinadetreball.cat
www.santceloni.cat
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PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO PER A L’ALUMNAT
QUE NO L’HAGI OBTINGUT EN FINALITZAR AQUESTA ETAPA
L’alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària
obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres educatius.
Per a més informació:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc49869
1c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=e3c7920b4d195210VgnVCM1000008d0c1e
0aRCRD&vgnextchannel=e3c7920b4d195210VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextfmt=default&contentid=dd6c7f4ffd195210VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD
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REFERÈNCIES
Webgrafia
http://stmvosseifp.wordpress.com Jornada d’orientació educativa als
serveis territorials Maresme - Vallès Oriental, 19 d’abril 2012
http://crp.vallesorientalnord.cat/course/view.php?id=310 Pàgina del Centre
de Recursos Pedagògics dedicada a recursos d’orientació acadèmica per
treballar amb l’alumnat d’ESO.
http://agora.xtec.cat/sevallesoriental3/moodle/course/view.
php?id=1361&topic=11. Pàgina molt interessant i completa del Centre
de Recursos de Sant Celoni dedicada a tutoria i Orientació. S’inclou un
catàleg de llibres de consulta, videos i pel.lícules vinculades a la tutoria i
l’orientació.
http://www.xtec.es/estudis/index.htm: pàgina general de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.
http://www.gencat.cat/educacio/orientaciofp/ca.htm: programa “Què puc
fer?” del Departament d’Ensenyament.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/guia_de_
alumnat_2009.pdf: Quadern d’orientació professional. Guia de l’alumnat
(abril 2009)
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Guia%20
de%20la%20persona%20tutora_2009.pdf: Quadern d’orientació professional. Guia de la persona tutora. (abril 2009)
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/inventari_interessos_2009.pdf: inventari d’interessos. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/full_de_respostes_2009.pdf: full de respostes de l’inventari d’interessos. Generalitat
de Catalunya. Departament d’Ensenyament.
http://ioc.xtec.cat/educacio/: pàgina de l’Institut Obert de Catalunya amb
informació sobre ensenyament secundària a distància.
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http://www.gencat.cat/temes/cat/educacio.htm: pàgina que recull informació interessant sobre estudis, centres... i altres serveis relacionats amb la
matèria i la seva regulació.
http://www.edu365.cat/estudiar/index.htm: pàgina del portal edu365 amb
informació del sistema educatiu i recursos per a l’orientació.
http://www.diba.es/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet.asp:
materials d’orientació laboral Caminet. Diputació de Barcelona.
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/queVullFer.html: pàgina del Servei d’Ocupació de Catalunya amb recursos per a l’orientació laboral.
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/: pàgina de recursos per la
l’orientació laboral.
http://www.porta22.com/porta22/cat/trobar-feina/index.jsp: pàgina de recursos per la l’orientació laboral.
http://www.oficinatreball.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=sho
wIntro: programa CLOE del Servei d’Ocupació de Catalunya. És una eina
que permet definir els objectius professionals.
http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/orientacio/orientacio.htm: recursos de
psicopedagogia. Propostes d’activitats per a la tutoria de 4t d’ESO.
http://www.qestudio.cat/home.aspx?PublicacioID=14: revista en línia sobre
orientació acadèmica i professional.
http://www.ttpalau.arrakis.es/: pàgina IES Reguissol. Molt interessant i amb
molts recursos.
http://phobos.xtec.net/tutoria/wiki/index.php/Portada: pàgina wiki amb adreces d’interès.
http://blociescorbera.blogspot.com/2009/05/i-despres-de-leso-que_07.html:
presentació en powerpoint de l’IES Corbera.
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