
OFERTA FORMATIVA 
CURS 2017-2018

ESCOLA D’ADULTS EL ROURE GROS 
DE CALDES DE MONTBUI

IDIOMES
Anglès 1: dilluns i dimecres de 15:45 a 17:15h.
Anglès 1: dimarts i dijous de 15:45 a 17:15h.
Anglès 2: dilluns i dimecres de 15:45 a 17:15h. 
Anglès 3: dilluns i dimecres de 17:30 a 19:00h. 
Anglès ORAL: dimarts de 17:30 a 19:00h.
Anglès ORAL: dijous de 17:30 a 19:00h. 
Alemany 1: dilluns i dimecres de 17:30 a 19:00h.

NIVELLS A1, A2 I A2.2 segons MECR (Marc Europeu 
Comú de Referència)

INFORMÀTICA 
Informàtica 1: dimarts i dijous de 9:30 a 11:00h. 
Informàtica 2: dilluns i dimecres de 17:30 a 
19:00h. 
Mòdul d'ofimàtica col·laborativa a la xarxa 
(processador de textos, full de càlcul i 
presentacions, al núvol): dimarts i dijous de 
17:30 a 19:00h. 
De setembre de 2017 a març de 2018.
Mòdul de cultura digital (sistema operatiu, 
navegació internet, sistemes de protecció i 
xarxes socials): dimarts i dijous de 17:30 a 
19:00h. 
D'abril a juny de 2018.
Mòdul d'edició digital (tractament de la 
imatge - fotografia i video - i edició de so): 
dimarts i dijous d'11 a 12.30h. 
De setembre a desembre de 2017. De gener a 
març de 2018 i d'abril a juny de 2018.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I 
MATRÍCULA CURS 2017-2018

JUNY 2017

Dies 6, 7, 8 i 12 de juny: Període de matriculació dels 
actuals alumnes de l'Escola d’Adults.
15 de juny: Publicació de l'oferta de places vacants.
Del 19 al 27 de juny: Període de preinscripció dels 
nous alumnes.

del 19 al 22  de juny:
Matí: d'11 a 13:00h / Tarda : 17:00 a 19:00h
dies 26 i 27 de juny: 
Matí: de 10 a 13:00h / Tarda: 17:00 a 20:00h

JULIOL 2017

4 de juliol: Publicació de la llista preinscripció al 
centre amb la puntuació provisional.
5 de juliol: Sorteig públic per determinar l' ordre de 
les preinscripcions.
Del 4 al 6 de juliol: Termini per presentar una 
reclamació.
7 de juliol: Publicació de la llista de sol·licituds de 
preinscripció al centre amb la puntuació definitiva.
12 de juliol: Publicació, per grups, de les llistes 
d'admesos i exclosos i de la llista d'espera.

SETEMBRE 2017

Del 4 al 8 de setembre, ambdós inclosos: Matriculació 
dels alumnes admesos.

Matí de 10:00 a 13:00h (de dilluns a divendres)
Tarda  de 17:00 a 20:00h (de dilluns a dijous)

A partir del 12 de setembre: Matrícula dels alumnes de 
la llista d'espera en horari d'atenció al públic.

Mòdul d'ús i configuració de mòbils i tauletes 
(ANDROID): dilluns de 19:15 a 20.45h
Mòdul d'ús i configuració de mòbils i tauletes 
(ANDROID): dimarts de 17:30 a 19:00h. 
De setembre a desembre de 2017. De gener a 
març de 2018 i d'abril a juny de 2018.

PROGRAMARI LLIURE : permet  que tothom accedeixi a les noves 
tecnologies de forma sostenible, col·laborativa i gratuïta.

PARLEM EN CATALÀ
Acollida lingüística i cultural en català: dilluns i 
dimecres de 9:30 a 11:00h.
Acollida lingüística i cultural en català: dilluns i 
dimecres de 19:15 a 20:45h.

NIVELLS A1 i A2 segons MECR ( Marc Europeu Comú 
de Referència)

FORMACIÓ INSTRUMENTAL 
Lectura, escriptura i càlcul (manteniment): de 
dilluns a dijous de 9:30 a 11:00h.
Lectura, escriptura i càlcul 1: dilluns i dimecres de 
19:15 a 20:45h.
Lectura, escriptura i càlcul 2: de dilluns a dijous 
de 19:15 a 20:45h.
Taller d'escriptura en català: dimecres de 9:30 a 
11:00h.

FORMACIÓ CULTURAL
Entre l'art i la literatura: dimarts de 19:15 a 20:45h
Cultura cinematogràfica: dijous de 19:15 a 
20.45h

PREPARACIÓ A PROVES LLIURES
Accés a CFGM (Cicles Formatius De Grau Mitjà): 
dilluns i dijous de 15:45 a 19:00h. Dimarts i 
dimecres de 15:45 a 20:15h.
GES (Graduat en Educació Secundària): dilluns 
de 15:45 a 20:45 h. Dimarts i dimecres de15:45 a 
20:00h. Dijous de 15:45 a 19:00h. 

NOTA: L'ESCOLA D’ADULTS EL ROURE GROS, com a servei 
públic, es reserva el dret de fer canvis en els horaris inicials 
dels grups, així com  en el redisseny de l'oferta formativa en 
funció de les matrícules.
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CRITERIS DE PRIORITAT I 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si s'escau, 
proximitat del lloc de treball 

Quan el domicili de l'alumne o alumna sigui a l'àrea de 
proximitat del centre (Caldes de Montbui): 10 punts 

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant 
o de la targeta de residència on consta el NIE en el 
cas de persones estrangeres.

Només quan el domicili  que s'al·lega no coincideix 
amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la 
targeta de residència on consta el NIE, en el cas de 
persones estrangeres, volant municipal de 
convivència de l'alumne o alumna. 

Quan es prengui en consideració, en comptes del domicili 
de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball, i aquest 
és dins l'àrea  de proximitat del centre (Caldes de 
Montbui): 5 punts

Còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a 
aquest efecte per l'empresa.

NOTES:

1. L'Escola d'Adults El Roure Gros de Caldes de 
Montbui està autoritzada pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 
expedir el certificat en Formació Instrumental i el 
d'aplicació del 20% de la nota obtinguda en el curs 
de preparació per a la prova d'accés a CFGM .

2. L'Escola d'Adults El Roure Gros té oberta la 
matrícula durant tot el curs.

OFERTA FORMATIVA
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 

MATÍ: tots els dimarts d’11 a 12 h.
TARDA: tots els dijous de 18 a 19 h. 

 

Escola d’Adults El Roure Gros

C/ de Mestre Gregori Montserrat, 4, 1ª planta
08140 CALDES DE MONTBUI

Telèfon: 93 115 10 66
eadults@caldesdemontbui.cat

Per a més informació:

www.caldesdemontbui.cat/municipi/
equipaments/escola-dadults.html

CURS 2017 - 2018
El Roure Gros
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