Contacte
CFPAM
C/ d’Itàlia, 50,
1a planta
(Edifici Centre)
08320 El Masnou

Telèfon:
93 557 17 60
93 557 18 82

Web:
http://cfpam.cat

Adreça
electrònica:
cfpam@elmasnou.cat

OFERTA
FORMATIVA
INICIAL
Curs 2022-2023

Dates de
preinscripció:
del 21 al 30 de
juny de 2022

Centre de Formació de Persones
Adultes del Masnou (CFPAM)
Horari d’atenció:
de 16 a 20 hores

01_

CURS ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS
ALS CICLES DE GRAU MITJÀ
Tenir més de 17 anys o complir-los el 2022.
No tenir l’ESO o equivalent acadèmic.
Aquest curs permet l’accés directe a qualsevol cicle de grau
mitjà de formació professional inicial sense haver de fer la
prova d’accés si s’obté la qualificació final de 5 com a mínim.

02_

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES
Tenir més de 18 anys o complir-los el 2022.
S’hi pot accedir amb 16 anys o complir-los el 2022 si es dona
alguna de les circumstàncies següents: tenir contracte laboral, ser esportista d’alt rendiment, cursar o estar cursant un
PFI. Amb la superació d’aquest curs s’obté el títol de l’ESO.

03_

FORMACIÓ PER A LES PROVES
D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU
SUPERIOR
Tenir més de 18 anys o complir-los el 2022.
Al CFPAM es fa la part comuna i la part específica es cursa a
l’Institut Obert de Catalunya (IOC). La inscripció a l’IOC es du
a terme a través del CFPAM al mes de setembre.

04_

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45 ANYS
Tenir 45 anys o més el 2022.
No es pot tenir cap titulació ni cap altre requisit general
d’accés que habiliti per accedir a la universitat.

05_

CASTELLÀ NIVELL 1
(ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC)
Tenir més de 16 anys.
És necessari estar alfabetitzat en la llengua d’origen i no tenir
cap coneixement de la llengua castellana o moltes dificultats
per comprendre-la i entendre-la.

06_

CATALÀ NIVELL 1
(ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC)
Tenir més de 16 anys.
És necessari estar alfabetitzat en la llengua d’origen i no tenir
cap coneixement de la llengua catalana o moltes dificultats
per comprendre-la i entendre-la.

07_
08_

TALLER CONVERSEM
EN CATALÀ
Tenir més de 16 anys.
Aquest taller està adreçat a persones que entenen
el català oral i escrit, però no el parlen.

TALLERS
D’ALFABETITZACIÓ
Tenir més de 18 anys.
Per a persones no alfabetitzades o amb moltes
dificultats en la lectoescriptura.

09_

TALLERS
D’ANGLÈS INICIAL
Tenir més de 18 anys.

10_

TALLERS
D’INFORMÀTICA
Tenir més de 18 anys.

