
ESCOLA D'ADULTS
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

INFORMACIÓ

c. Colom, 51

08184  Palau-solità i Plegamans

Telèfon : 93.864.04.90

Adreça Electrònica: eapalau@hotmail.com



L�Escola Municipal d�Adults és un centre públic depenent de l�Ajuntament de

Palau-solità i Plegamans. Ofereix un ventall de cursos per tal d�ampliar els

estudis i enriquir la formació global.

OFERTA FORMATIVA
1. Ensenyament Instrumental

2. Graduat en Educació Secundària

3. Preparació de la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

4. Català per a estrangers

5. Anglès

PREINSCRIPCIONS
De l'11 al 21 de juny

de dilluns a dijous de 18 a 20h
c. Colom, 51 · Tel: 93.864.04.90

MATRÍCULA
del 3 al 6 de setembre (Graduat en Educació Secundària)

del 3 al 13 per a la resta de cursos
de dilluns a dijous, de 16 a 20h

La documentació que s'ha d'aportar pels grups de Graduat i Preparació per

a la prova de Cicles Formatius de Grau Mig és DNI original i 2 fotocòpies, 2

fotos mida carnet i llibre d'escolaritat.

Preus:
- Matrícula Graduat de Secundària: 21,91�

- Matrícula Preparació per a la Prova d�accés a Cicles Formatius de Grau Mig:

21,94� (una assignatura: 7,31� / dues: 14,64�)

- La resta de cursos estan subvencionats per l�Ajuntament



Oferta de cursos

1. Ensenyament Instrumental
L'ensenyament instrumental consta de tres nivells:

· Alfabetització: per aprendre a llegir i escriure.

· Neolectors: per perfeccionar la lectura, l'escriptura i el càlcul.

· Certificat: per aprofundir i obtenir el certificat de Formació Instrumental.

2. Graduat en Educació Secundària (GES)
Curs en oferta trimestral i horari de tarda de 18h a 20h.

Consta de 46 mòduls trimestrals repartits en dos anys acadèmics. Alguns

d'aquests mòduls poden ser convalidats o acreditats per l'expedient acadèmic,

el Graduat Escolar o la prova inicial.

Per fer aquests estudis cal tenir 18 anys o complir-los l'any de la matrícula.

3. Preparació a la prova d'accés als CFGM
Curs adreçat a les persones sense la titulació de Graduat de Secundària que

vulguin accedir als cicles formatius de grau mitjà.

Per fer aquests estudis cal tenir o complir 17 anys durant l'any en què es vol

realitzar la prova.

4. Català per a estrangers
Curs adreçat a les persones que vulguin aprendre el castellà o el català. Cal

tenir 18 anys o complir-los l�any de la matrícula.

5. Anglès
Curs adreçat a les persones que volen aprendre l�anglès.

Per fer aquests estudis cal tenir 18 anys o complir-los l'any de la matrícula.

ALTRES ACTIVITATS
El Centre organitza diverses activitats al llarg del curs.

· Celebració de les festes tradicionals.

· Sortides culturals: segon i tercer trimestre.

· Setmana cultural: es realitza durant l�última setmana del curs.



Escola d�Adults
de Palau-solità i Plegamans

Carrer Colom, 51
Tel: 93 864 04 90

Horari d'atenció al públic durant el curs:
Tardes: De dilluns a dijous de 15.00h a 15.45h

Vespres: Dijous de 20.00h a 21.00h


