NOUS ENSENYAMENTS, NOVES METODOLOGIES

En aquest any tan complicat per a tots i totes l’escola ha fet un esforç molt
important per adaptar-nos a la nova situació. Som una escola dinàmica i
compromesa amb la població. És per això que, fins i tot amb aquestes
dificultats, hem estat capaços de créixer i aportar nous ensenyaments al centre.
De cara al curs vinent, oferim Llengua Francesa 1. D’aquesta manera ampliem la
nostra oferta a 4 llengües en el Centre. També oferim un nou nivell de català 3
equivalent al nivell B1 de Normalització lingüística. Paral·lelament a aquest
esforç, l’escola desenvolupa el projecte GARAGE LAB; un projecte a nivell
nacional basat en el foment de les competències digitals i l’aprenentatge amb
metodologia Design Thinking. S’ha inaugurat la nova aula amb impressora 3D,
talladora làser, i altres màquines i eines per tal de fomentar la creativitat i el
treball per projectes. Si voleu conèixer més sobre aquest projecte, ens podeu
seguir a les nostres xarxes socials (Instagram, Twitter i Facebook).
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CURS 2021-2022
Ensenyaments inicials i bàsics

Cursos adreçats a aquelles persones que volen
adquirir els coneixements inicials de lectura,
escriptura i càlcul o que els volen millorar i
consolidar.

Graduat en educació secundària (GES)
Curs adreçat a aquelles persones que volen
obtenir aquest títol. Consta de 2 nivells.

Preparació per a la prova d'accés a cicles
formatius de grau mitjà
Curs per preparar l'examen d'accés a cicles
formatius de grau mitjà.

Preparació per a la prova d'accés a cicles
formatius de grau superior
lnclou la preparació de la prova comuna i
d'algunes de les matèries específiques.

Accés a la universitat

Curs adreçat a persones més grans de 25 i 45 anys
per preparar l'examen d'accés a la universitat.

Llengua castellana i catalana

Francès

Llengua catalana 1. Corresponent a l’A1
Francès 1. Corresponent al nivell A1
Llengua catalana 2. Corresponent a l’A2
Llengua catalana 3. Corresponent al B1 del MECR
(Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Llengua castellana 1. Corresponent a l’A1
Llengua castellana 2. Corresponent a l’A2

Informàtica

COMPETIC Inicial
COMPETIC 1. Equival al certificat bàsic de l’ACTIC
COMPETIC 2. Equival al certificat mitjà de l’ACTIC
COMPETIC 3. Equival al certificat avançat de L’ACTIC

Anglès

Anglès 1. Corresponent al nivell A1
Anglès 2. Corresponent al nivell A2.1
Anglès 3. Corresponent al nivell A2.2

POSSIBILI
TUTORITZA TATS D'ENSEYAMEN
TS
TS. VINE I
INFORMA'
T

DURADA DEL CURS

de setembre 2021 a juny de 2022
(per als ensenyaments de GES, la matrícula és trimestral)

DOCUMENTACIÓ
•
•
•
•

Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
Fotocòpia de la targeta sanitària
Fotografia de carnet
Fotocòpia del llibre d’escolaritat (quan calgui)

INFORMACIÓ A

Tambor del Bruc, 2. 08970 Sant Joan Despí
de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 h i tardes de 15 a 18 hores
Tel. 93 373 67 58 · cfajujol@xtec.cat · www.xtec.cat/cfajujol

