
Tutoritzem i orientem l'itinerari 
acadèmic de forma personalitzada 
i individualitzada. L'aula GARAGE 
LAB ubicada al nostre centre dona 
cabuda a l'ensenyament de les 
noves tecnologies mitjançant 
impressora 3D, talladora Làser i 
vinil. A més a més de la nostra 
oferta educativa, aquesta 
tenologia estarà a disposició a 
partir del curs 22-23 mitjançant 
tallers de FAB LAB oberts a la 
ciutadania. CURS 2022-2023

MATRÍCULA OBERTA

PREINSCRIPCIÓ DEL
21 AL 29 DE JUNY



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
Llengua catalana 1. Corresponent a l’A1
Llengua catalana 2. Corresponent a l’A2
Llengua catalana 3. Corresponent al B1
Llengua castellana 1. Corresponent a l’A1
Llengua castellana 2. Corresponent a l’A2
(Preparació per al text de nacionalitat)

Informàtica
COMPETIC Inicial
COMPETIC 1. Equival al certificat ACTIC bàsic
COMPETIC 2. Equival al certificat ACTIC mitjà
COMPETIC 3. Equival al certificat ACTIC avançat

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

Francès
Francès 1. Corresponent al nivell A1
Francès 2. Corresponent al nivell A2.2

DURADA DEL CURS
de setembre 2022 a juny de 2023
(per als ensenyaments de GES, la matrícula és trimestral)

DOCUMENTACIÓ
• Fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària
• Fotografia de carnet
• Fotocòpia de l'historial acadèmic (quan calgui)

INFORMACIÓ A
Tambor del Bruc, 2. 08970 Sant Joan Despí
de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i tardes de 15 a 18 hores
Tel. 93 373 67 58 · cfajujol@xtec.cat · www.xtec.cat/cfajujol

POSSIBILITATS D'ENSEYAMENTSTUTORITZATS. VINE I INFORMA'T

CURS 2022-2023


