2021 - 2022

Inici del curs: 20 de setembre de 2021

CURSOS
- Formació inicial
- Iniciació a la informàtica
- Itinerari de la llengua catalana
- Curs oficial de preparació a la prova d’accés als
cicles formatius de grau mitjà
- Curs oficial de Graduat en educació secundària (GES)
- Curs de Preparació per obtenir la Nacionalitat
- Curs de preparació per al DELE, nivell A2
- Cursos de Català | Castellà | Anglès
- Curs bàsic de fotografia
Escola d’Adults

INSCRIPCIONS TORROELLA
del 6 al 17 de setembre de 2021

INSCRIPCIONS L’ESTARTIT
Dijous 16 de setembre de 2021

INFORMACIÓ

Escola Municipal d’Adults
c/ Onze de Setembre, 2
Edifici Convent dels Agustins
17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 44 - 663 606 618
cfatorroella@xtec.cat
www.torroella-estartit.cat

TORROELLA DE MONTGRÍ
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FORMACIÓ INICIAL
L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir escriure i
fer càlculs elementals. L’alfabetització serà en català. A les persones que s’inscriuen
en aquests cursos, prèviament se’ls farà una entrevista per situar-les al grup classe
que han d’assistir.
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Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins) | Matrícula: 29,10 €
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2. Llengua espanyola escrita i oral DELE (Diploma Elemental de Llengua
Espanyola) A2 o equivalent

Aquest curs va dirigit a persones sense coneixements d’informàtica.
La durada d’aquest curs serà trimestral
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TALLER D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA

Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins) | Horari: dilluns i dimecres,
de 17 h a 18.30 h | Matrícula: 69,50 € (no inclou taxes d’examen)

adreçat a les persones nouvingudes, per introduir-les en el procés de lectoescriptura
i facilitar-los l’aprenentatge del català com a instrument d’integració i cohesió social.
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CURS OFICIAL DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Adreçat a persones que no han obtingut la titulació escolar obligatòria i que volen preparar-se per accedir a un mòdul de formació professional. Amb el 80% d’assistència i el
curs aprovat s’entregarà un certificat amb una puntuació que sumarà a la nota de la prova.
Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins) | Horari: de dilluns a divendres, de
17 h a 21 h | Matrícula: 150 € (material inclòs, no inclou taxes d’examen)
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CURS OFICIAL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)
Preparació per la prova lliure per l’obtenció del títol de graduat en educació secundària.
És l’única titulació oficial d’ensenyament bàsic (equival a l’ESO que s’obté als instituts).
Aquesta titulació permet accedir a estudis superiors (grau mitjà, batxillerat, etc.) o preparar-se per estudiar les proves d’accés a grau superior o a la universitat, per així tenir
més possibilitats d’inserció, reinserció i/o requalificació en el món laboral.Per poder fer
el curs cal haver complert els 18 anys.

Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins) | Horari: de dilluns a divendres, de
17 h a 21 h | Matrícula: 150€ (material inclòs)

CURS DE PREPARACIÓ PER AL DELE
(Diploma Elemental de Llengua Espanyola) NIVELL A2

Nivell requerit per a obtenir la nacionalitat espanyola per residència, treballar
per l’administració, etc. Curs adequat per adquirir un bon nivell de castellà oral
i escrit.

ITINERARI DE LA LLENGUA CATALANA

Lloc: Local Parroquial de Càritas Baix Ter - C/ St. Genís, 6
Horari: dimarts i dijous d’11 h a 12.15 h | Matrícula: 10,00€
Durada del curs: del 5 d’octubre al 14 de maig
Inscripcions: a partir del 2 de setembre,
de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h
CATALÀ D’ACOLLIDA adreçat a totes les persones estrangeres alfabetitzades que
no coneixen la llengua ni la realitat sociocultural del municipi.
Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins)
Horari: dilluns i dijous, de 15 h a 16.30 h | Matrícula: 29,10 €

Per obtenir la nacionalitat espanyola, entre altres condicionants, cal superar
dues proves:
1. Coneixements constitucionals, geogràfics, històrics i socioculturals sobre Espanya (CCSE)

Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins) | Horari: dimecres i divendres, de 15 h a 16.30 h | Matrícula: 29,10 € (no inclou taxes d’examen)

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins)
Horari: Divendres de 18 a 19.30 h / Matrícula: 29,10€

CURS DE PREPARACIÓ PER OBTENIR LA NACIONALITAT
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CASTELLÀ NIVELL A1

Adreçat a persones alfabetitzades que volen adquirir coneixements elementals
de la llengua castellana.

Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins) | Durada del curs: d’octubre
a maig | Horari: dimarts i dijous, de 17 a 18.30 h | Matrícula: 69,50€ |
Mensualitat: 31,35€
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ANGLÈS

Adreçat a aquelles persones que volen conèixer i aprofundir en el coneixement
de la llengua anglesa.
Anglès 1- Iniciació (matí): dimarts i dijous, de 9.30 a 11 h
Anglès 1- Iniciació (vespre): dilluns i dimecres, de 20 h a 21.30 h
Anglès 2 - Elemental: dimarts, de 20 h a 21.30 h i dijous, de 19 h a 20.30 h
Anglès 3 - Intermedi: dilluns i dimecres, de 18.30 h a 20 h

Lloc: Escola d’Adults (convent dels Agustins) | Durada del curs: d’octubre
a maig | Matrícula: 69,50 € | Mensualitat: 31,35 €

INSCRIPCIONS TORROELLA DE MONTGRÍ

Lloc: Secretaria de l’Escola d’Adults (convent dels Agustins)
Dates: del 6 al 17 de setembre de 2021
Horari d’inscripció: de 17 h a 20 h

L'ESTARTIT

ALTRES PROPOSTES FORMATIVES

1

FORMACIÓ INICIAL

CURS BÀSIC DE FOTOGRAFIA

Adreçat a aquelles persones que inicien l’aprenentatge de la lectura i escriptura. L’alfabetització serà en català.
Lloc: Biblioteca Municipal | Horari: dimarts i dijous, de 15 h a 16.15 h
Matrícula: 29,10 €
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ANGLÈS

Data: Del 28 d’octubre al 2 de desembre de 2021 (els dijous)
Horari: de 19.30 h a 22 h
Durada: 6 sessions teòriques de 2,5 hores
2 sessions pràctiques de 3 hores
Lloc: Casa Pastors - C/ Major , 31, Torroella de Montgrí
Preu: 105 €
Grup: màxim 10 persones / mínim 8 persones.
Inscripcions: fins el 26 d’octubre de 2020
Professor: Roger Rovira - www.rogerovira.com

Adreçat a persones que volen conèixer i aprofundir en el coneixement de la
llengua anglesa.
Lloc: a la seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD)
Horari: dimecres i divendres, de 15 h a 16.30 h
Matrícula: 69,50 € | Mensualitat: 31,35 €

INSCRIPCIONS L’ESTARTIT

Lloc: seu de l’EMD
Dates: dijous, 16 de setembre de 2021
Horari d’inscripció: de 10 h a 13 h

CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Vols fer un curs de català? La nostra oferta de cursos s’emmarca en les
modalitats presencial, virtual i 100% en línia
Cursos presencials: requereixen l’assistència de l’alumne a classe presencial setmanal, tenint en compte totes les mesures de seguretat actuals, amb
el suport de professorat expert.
Cursos virtuals: requereixen l’assistència de l’alumne a la classe virtual
setmanal i tenen el suport de professorat expert. Disposen d’una aula virtual
en el Teams per a fer les classes de manera síncrona.
Cursos 100% línia: proposen un aprenentatge autònom en què l’alumne
aprèn a través del guiatge dels plans de treball que s’ofereixen a la plataforma
virtual Moodle, d’activitats per a la pràctica en l’entorn virtual i del suport d’un
professor en línia.
Si voleu rebre més informació sobre nivells i dates d’inscripció, poseu-vos en
contacte amb nosaltres a partir del 6 de setembre a:

Oficina de Català de Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 73 01 - torroella@cpnl.cat

També, podeu consultar les xarxes socials: www.cpnl.cat
Més informació: www.cpnl.cat/xarxa/cnlgirona/
Oficina de Català de Torroella de Montgrí

Aquest curs eminentment pràctic està destinat a persones sense coneixement
previs de fotografia o amb coneixements molt bàsics. Es treballaran tots els aspectes fonamentals de la fotografia, des de l’exposició fins l’edició digital. Els
participants hauran de disposar d’un equip fotogràfic propi que hauran de dur a
les classes. Per tal de poder seguir el curs correctament, l’equip ha de disposar
de funcionament manual (velocitat d’obturació, diafragma i enfocament), essent
preferible les càmeres digitals d’òptiques intercanviables que permetin treballar
amb arxius tipus RAW.
La imatge òptica i l’exposició
La imatge digital
L’equip
Fonaments de la fotografia
Edició i optimització de la imatge

INSCRIPCIONS:
Cal fer l’ingrés de l’import del curs abans de la data indicada al compte
d’Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí al Banc de Sabadell c/c: ES68 0081 0197 6100 0125 8329
Fer constar: nom i cognom, Curs Bàsic i després enviar el comprovant
de l’ingrés per e-mail a amicsfoto@gmail.com. Cal facilitar un número de
contacte.
Més informació: 679794276 - amicsfoto@gmail.com - fototorroella.cat fototorroella.blogspot.com - www.fototorroella.cat

MESURES COVID
Es tindran en compte les mesures anti-Covid-19 en matèria de salut pública a través de les resolucions del PROCICAT i les
disposicions que decreti el Departament d’Educació.

NORMES GENERALS

P Convé formalitzar la vostra inscripció com més aviat millor, atès que els
cursos tenen places limitades i així en garantim la qualitat i el bon funcionament.

P En cas que no hi hagi prou alumnes matriculats, el curs programat es podrà
anul·lar o ajornar.

P Un/a alumne/a es considera inscrit/a en un dels cursos quan hagi fet efectiu l’import de la matrícula al compte de l’Ajuntament núm. ES42 2100
0038 4102 0048 2011 de Caixabank.

P Un cop pagada la matrícula no se’n retornarà l’import.

Jubilat o pensionista: Original i còpia del DNI i en el cas de ser menor
de 65 anys original i còpia del certificat de la pensió
Família nombrosa o monoparental: original i còpia del carnet vigent.
Beca: original i còpia emès per l’Àrea d’Acció Social. Les beques es
concediran per al curs de formació inicial i excepcionalment es podran
concedir per altres cursos.

P Es podrà sol·licitar un certificat d’assistència del curs matriculat sempre
que s’hagi satisfet el 80% de l’assistència obligatòria.

P L’horari d’informació i atenció durant el curs serà de dilluns a divendres, de
18 h a 19 h, a la sala de professors.

P El pagament de les quotes mensuals es realitzaran només per domiciliació
bancària, en cas de devolució es donarà de baixa la persona inscrita al
curs.

P La baixa del curs s’ha de comunicar per escrit a l’Escola Municipal d’Adults

dintre dels tres primers dies del mes; en cas contrari, es cobrarà tota la
mensualitat.

P 30% de descompte en les matrícules:
Persona aturada: original i còpia del document d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC);
Discapacitat: Original i còpia de la targeta acreditativa o del certificat
emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En tot cas
s’ha d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33% .

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Escola Municipal d’Adults
C/ Onze de Setembre, 2 (edif. convent dels Agustins)
17157 Torroella de Montgrí · Tel. 972 75 51 44 - 663 606 618
cfatorroella@xtec.cat · www.torroella-estartit.cat
Escola d'Adults de Torroella de Montgrí

