ESCOLA D’ADULTS DE PALAFOLLS (EDAP) – CURS 2012-2013
1. Cursos de formació permanent:
1.1. Preparació per a la prova del Graduat d’Educació Secundària (GES): curs
preparatori per a l’obtenció del títol de GES. Es prepara l’alumnat en les assignatures
corresponents als àmbits de la comunicació, social i cientificotecnològic per tal de presentar-se
a les proves que cada curs el Departament d’Ensenyament de la Generalitat convoca.
A qui va dirigit: Per inscriure's cal tenir 18 anys o cumplir-los dins l’any natural de realització
de les proves; o bé tenir 16 anys amb contracte laboral que li impedeixi assistir al centre
educatiu en règim ordinari o que sigui esportista d’alt rendiment o bé, haver finalitzat l’ESO
sense obtenir títol i no tenir més de cinc matèries pendents.

1.2. Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (part comuna):
El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per
a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat
en educació secundària obligatòria.
L'objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els
coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb
aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti.
A qui va dirigit: Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2013.

1.3. Preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (part
comuna): El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de
grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior
i no tenen el batxillerat.
L'objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els
objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti,
així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests
ensenyaments.
A qui va dirigit: Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2013.
També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2013) i
tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual
pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.

2. Llengües comunes:
2.1. Castellà nivell bàsic: curs adreçat, sobretot, a nouvinguts que no tenen cap
coneixement de l’idioma o uns coneixements molt bàsics. Es treballa la llengua oral i conceptes
bàsics de la llengua escrita.

2.2.1. Català nivell bàsic: curs adreçat a nouvinguts i a totes aquelles persones que no
tinguin coneixements de la llengua catalana o uns coneixements molt bàsics. Es treballa
l’expressió oral i conceptes molt bàsics de la llengua escrita.
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2.2.2. Català nivell intermedi (B): curs preparatori per a la prova lliure que el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat convoca al mes de maig. La finalitat de la prova és avaluar la
capacitat de l’examinand per afrontar un ampli ventall de situacions de comunicació amb un
cert grau d’independència lingüística —no necessita confiar en estructures i fórmules fixades
ni limitar-se a torns breus d’intervenció. Ha de demostrar un grau suficient de recursos
lingüístics que li permetin expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta. A qui va
dirigit: a tot aquell qui vulgui assolir un nivell intermedi de la llengua catalana i acreditar-lo
amb el certificat homologat emès pel Consorci de Normalització Lingüística.

2.2.3. Català nivell de suficiència (C): curs preparatori per a la prova que el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat convoca al mes de maig. La finalitat de la prova és avaluar si
l’examinand té un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per
comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un
llenguatge mitjanament formal. A qui va dirigit: a tot aquell qui vulgui assolir el nivell de
suficiència de la llengua catalana i acreditar-lo amb el certificat homologat emès pel Consorci
de Normalització Lingüística.

2.2.4. Català nivell superior (D): La finalitat de la prova és avaluar, d’una banda, si
l’examinand té el domini de l’ús de la llengua general per comunicar-se amb adequació i
correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més
formal de la llengua, i, de l’altra, si és capaç d’analitzar qüestions i conceptes relacionats amb
el bon funcionament del sistema lingüístic català. A qui va dirigit: a tot aquell qui vulgui assolir
el nivell superior de la llengua catalana i acreditar-lo amb el certificat homologat emès pel
Consorci de Normalització Lingüística.

3. Llengües estrangeres:
3.1. Anglès
3.1.1. Anglès I (iniciació): Curs d'introducció a la llengua anglesa. El curs va orientat a tota
aquella persona sense coneixements previs de la llengua anglesa. El curs té l'objectiu de dotar
els alumnes d’una base sòlida en les diverses competències de la llengua pel seu posterior
desenvolupament, des d’un enfocament pràctic i amè. A qui va dirigit el curs: a tota aquella
persona que desitgi conèixer l'idioma anglès des d’una perspectiva pràctica i comunicativa des
d'un bon principi.

3.1.2. Anglès II (elemental): Curs d'anglès orientat a cobrir les necessitats essencials en
situacions pràctiques en què pot caldre utilitzar l'anglès bé aquí o bé en països estrangers.
L'objectiu del curs és eminentment pràctic, i té com a objectiu garantir que l'estudiant pugui
resoldre situacions bàsiques tals com entendre informació essencial en un aeroport, demanar
adreces i direccions, donar indicacions a estrangers, agafar un taxi, fer una comanda en un
restaurant, demanar informació turística, entre d'altres. A qui va dirigit el curs: a tota aquella
persona que desitgi estudiar anglès amb una finalitat pràctica per situacions de la vida
quotidiana.

3.1.3. Anglès B1 (PET i nivell 3 de l’Escola Oficial d’Idiomes-EOI): Curs preparatori pel
nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. És un nivell equivalent al
títol de PET i del nivell 3 de l'Escola Oficial d'Idiomes. El curs va orientat a dotar els alumnes
dels coneixements necessaris en les diverses àrees lingüístiques pel nivell objectiu (llegir,
escriure, parlar, escoltar), i més concretament, a preparar-se de forma específica per a poder
afrontar els exàmens d'aquest nivell amb solvència. A qui va dirigit el curs: a tota aquella
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persona que per motius de feina, estudis o millora professional necessiti acreditar la possessió
del nivell B1 ja sigui mitjançant el PET de Cambridge, ja sigui la prova del nivell 3 de l'EOI.

3.1.4. Anglès First Certificate (FCE): Curs preparatori pel First Certificate of English de la
Universitat de Cambridge per l'examen de Juny 2013. El curs està orientat a dotar els alumnes
dels coneixements necessaris en les diverses àrees lingüístiques pel nivell objectiu (llegir,
escriure, parlar, escoltar), i més concretament, a preparar de forma específica per a l'examen.
A qui va dirigit el curs: a tota aquella persona que, per motius de feina, estudis o millora
professional necessiti acreditar estar en possessió del nivell B2 que otorga el FCE.

3.1.5. Anglès conversa: Es valorarà coneixement previ d'anglès, com a mínim a nivell
elemental/preintermedi. A qui va dirigit: A tota aquella persona que vulgui aprendre i
practicar l'anglès i bé no estigui interessada en conèixer els aspectes més formals de la llengua
o bé necessitin millorar les seves habilitats parlades com a complement d'altres cursos.

3.2. Francès
3.2.1. Francès I (iniciació): Curs d'introducció a la llengua francesa. El curs va orientat a tota
aquella persona sense coneixements previs de la llengua francesa. El curs té l'objectiu de dotar
als alumnes una base sòlida en les diverses competències de la llengua pel seu posterior
desenvolupament, des d’un enfocament pràctic i amè. A qui va dirigit el curs: a tota aquella
persona que desitgi conèixer l'idioma francès des d’una perspectiva pràctica i comunicativa
des d'un bon principi.

3.2.2. Francès II (elemental): Curs de francès orientat a cobrir les necessitats essencials en
situacions pràctiques en què pot caldre utilitzar el francès bé aquí o bé en països estrangers.
L'objectiu del curs és eminentment pràctic, i té com a objectiu garantir que l'estudiant pugui
resoldre situacions bàsiques tals com entendre informació essencial en un aeroport, demanar
adreces i direccions, donar indicacions a estrangers, agafar un taxi, fer una comanda en un
restaurant, demanar informació turística, entre d'altres. A qui va dirigit el curs: a tota aquella
persona que desitgi estudiar la llengua francesa amb una finalitat pràctica per situacions de la
vida quotidiana i que tingui nocions bàsiques de la llengua.

3.3. Italià
3.3.1. Italià I (iniciació): Curs d'introducció a la llengua italiana. El curs va orientat a tota
aquella persona sense coneixements previs de la llengua italiana. El curs té l'objectiu de dotar
als alumnes una base sòlida en les diverses competències de la llengua pel seu posterior
desenvolupament, des d’un enfocament pràctic i amè. A qui va dirigit el curs: a tota aquella
persona que desitgi conèixer l'idioma italià des d’una perspectiva pràctica i comunicativa des
d'un bon principi.

4. Cursos d’Informàtica:
4.1. Informàtica Bàsica: En aquest mòdul de 20 hores s'ofereixen recursos i propostes
d'activitats a fi de treballar les destreses necessàries per fer funcionar l'ordinador i poder
iniciar l'aprenentatge de les competències bàsiques en TIC: manipulació del ratolí i utilització
de les funcions bàsiques del teclat, principalment. L’objectiu és tenir a l'abast prou recursos
per utilitzar-los quan sigui convenient.
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4.2. Word-Excel Bàsic: L’objectiu principal d’aquest mòdul de 20 hores és que els i les
alumnes, en acabar, tinguin un coneixement del funcionament dels programes Word, Full de
càlcul i Base de dades.

4.3. Internet Bàsic: adquireixin les nocions bàsiques de l'edició de documents digitals,
creació de correus electrònics, conectar-se i aprendre a buscar informació a la xarxa de forma
segura.

4.4. Photoshop Bàsic: Curs destinat a aprendre les tècniques bàsiques d'edició d'imatges del
programa de retoc fotogràfic Photoshop, el més popular d'aquests tipus de programes.

4.5. ACTIC: acreditació de coneixements en noves tecnologies. Diverses sessions
preparatòries per tal que els i les alumnes puguin assolir la prova que convoca el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat amb l’objectiu d’aconseguir un certificat del nivell bàsic i/o
mitjà en competències tecnològiques.

5. Altres:
5.1. Fotografia Digital 1: Curs adreçat a tot aquell qui estigui interessat en profunditzar en el
coneixement de les tècniques de captació d’imatge i postproducció digital. En aquest curs es
tractaran els fonaments bàsics de la fotografia digital, l’ús de l’equip, il·luminació i nocions
bàsiques del tractament informàtic.

5.2. Alfabetització: curs on s’aprenen coneixements elementals de l’escriptura i la iniciació a
la lectura.

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h. Dimecres de 16.00 a 17.30 h.
Lloc: Edifici del MiD (Escola de Música i Dansa) (planta baixa)
Coordinadora: Olga Samper
Telèfon de contacte: 93 762 06 11
Correu electrònic: aj155.edap@palafolls.cat

El curs 2012-2013 s’iniciarà la primera setmana d’octubre.
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