
treure’t l’ESO?
accedir a la universitat? 
accedir a un cicle formatiu?
parlar anglès?
dominar la informàtica?
aprendre català i/o castellà?
iniciar-te en la lectoescriptura?VOLS

Vine al
Centre de Formació 
de Persones Adultes 
del Masnou (CFPAM)

Centre de Formació de Persones 
Adultes del Masnou (CFPAM)
Edifici Centre
C/ Itàlia, 50, 1a planta
Telèfon 93 557 18 82
cfam@elmasnou.cat · www.elmasnou.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 15 a 21 h
OFERTA FORMATIVA, CURS 2019-2020
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GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA (GES)

  Aquests estudis permeten completar 
els ensenyaments bàsics i obtenir el 
títol de graduat o graduada en educació 
secundària obligatòria (GESO), equiva-
lent a tots els efectes a l’ESO. 

  Hi poden accedir les persones:
• Que tinguin més de 18 anys o que els 

compleixin durant l’any natural en 
què inicien la formació.

• Que tinguin 16 anys o que els com-
pleixin durant l’any natural en què 
inicien la formació si es troben en 
alguna de les situacions següents:

– Tenen un contracte laboral que els 
impedeixi assistir als centres educa-
tius en règim ordinari.

– Es troben en procés d’obtenció d’un 
permís de treball.

– Són esportistes d’alt rendiment.
– Han cursat o estan cursant els pro-

grames de formació i inserció.

– Participen en el programa d’experièn- 
cia professional per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.

PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR (PACFGS)

  Aquests estudis preparen per 
presentar-se a les proves d’accés als 
cicles de grau superior de formació pro-
fessional, d’arts plàstiques i disseny, i 
d’ensenyaments esportius. 

  Hi poden accedir les persones que 
tinguin més de 18 anys o que els 
compleixin durant l’any natural en què 
s’inicia la formació. 

TALLER D’ACOLLIMENT EN LLEN-
GUA CATALANA I/O CASTELLANA

  Aquests estudis tenen com a objectiu 
que les persones adultes assoleixin 
un grau de competència mínima per a 

comunicar-se en llengua catalana i/o 
castellana. S’imparteixen els nivells 1 
i 2 de llengua castellana i el nivell 1 de 
llengua catalana, que corresponen als 
nivells A1 i A2 del MECR (Marc europeu 
comú de referència per a les llengües). 
La su peració del nivell permet l’obten-
ció del certificat corresponent.

  Hi poden accedir les persones de més 
de 16 anys o que els compleixen durant 
l’any natural en què inicien la formació.

PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A 
MAJORS DE 45 ANYS (PAU 45)

  Aquests estudis preparen les per-
sones més grans de 45 anys per a les 
proves d’accés a la universitat. 

  Hi poden accedir les persones:
• que tinguin més de 45 anys o que els 

compleixin en l’any natural en què es 
realitza la prova.

OFERTA FORMATIVA, CURS 2019-2020 El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) és una escola municipal oberta a 
tota la població interessada a millorar la seva formació o ampliar els seus coneixements per adqui-
rir competències laborals i educatives que permetin afrontar les exigències de la societat actual.

• que no posseeixin cap titulació o 
qualsevol altre requisit general 
d’accés que habiliti per accedir a la 
universitat. 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ (PACFGM)

  Aquests estudis preparen per 
presentar-se a les proves d’accés als 
cicles de grau mitjà de formació pro-
fessional, d’arts plàstiques i disseny, i 
d’ensenyaments esportius. 

  Hi poden accedir totes les persones 
que tinguin més de 16 anys o que els 
compleixin durant l’any natural en què 
s’inicia la formació.

TALLER D’ALFABETITZACIÓ

  L’objectiu d’aquest taller és que les 
persones adultes aprenguin a llegir, 
escriure i fer càlculs elementals.
La superació d’aquests estudis permet 

l’obtenció del certificat de formació 
instrumental.

  Hi poden accedir les persones de 
més de 18 anys o que els compleixen 
durant l’any natural en què inicien la 
formació.

TALLERS D’INFORMÀTICA

  Els ensenyaments d’informàtica te-
nen com a objectiu facilitar l’adquisició 
de la competència digital, entesa com la 
combinació de coneixements, habilitats 
i actituds en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) 
per desenvolupar-se en la societat 
actual.

  S’ofereixen els següents tallers:
• Informàtica inicial. S’imparteixen els 

continguts que permeten assolir un 
domini bàsic de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC).

• Informàtica nivell 1. S’ofereixen els 

continguts: mòbil, Internet i processa-
dors de textos. 

• Informàtica nivell 2. S’imparteixen els 
continguts: tractament de la imatge i 
del so, i presentació de continguts.

  Hi poden accedir les persones de 
més de 18 anys o que els compleixen 
durant l’any natural en què s’inicia la 
formació.

TALLERS D’ANGLÈS

  Aquests estudis tenen com a objectiu 
que les persones adultes assoleixin 
un grau de competència bàsic per a 
comunicar-se en llengua anglesa. 
S’imparteixen els nivells d’anglès inicial 
1 i 2 i un taller de pràctica de la llengua 
anglesa.

  Hi poden accedir les persones de 
més de 18 anys o que els compleixen 
durant l’any natural en què inicien la 
formació.


