Inscripcions del 5 al 24 de
setembre
Més informació:
escolaadults@marratxi.es
971607080

ENSENYAMENTS NO REGLATS
IDIOMES
CATALÀ A2

Dilluns i dimecres

18:30 h a 20:30 h

CATALÀ A2 matrícula gener i inici febrer 2020

Dilluns i dimecres

18:30 h a 20:30 h

CATALÀ B2

Dimarts i dijous

18:30 h a 20:30 h

CATALÀ B2 matrícula gener i inici febrer 2020

Dimarts i dijous

18:30 h a 20:30 h

CATALÀ C1

Dilluns i dimecres

18:30 h a 20:30 h

CATALÀ C1 matrícula gener i inici febrer 2020

Dilluns i dimecres

18:30 h a 20:30 h

Divendres

18:30 h a 20:30 h

ANGLÈS A1

Dilluns i dimecres

18:30 h a 20:30 h

ANGLÈS A1 matrícula gener i inici febrer 2020

Dilluns i dimecres

18:30 h a 20:30 h

ANGLÈS A2

Dimarts i dijous

16:15 h a 18:15 h

ANGLÈS A2 matrícula gener i inici febrer 2020

Dimarts i dijous

16:15 h a 18:15 h

ANGLÈS B1

Dimarts i dijous

18:30 h a 20:30 h

ANGLÈS B1 matrícula gener i inici febrer 2020

Dimarts i dijous

18:30 h a 20:30 h

Dimarts

19:15 h a 21:15 h

ALEMANY A1

Dilluns i dimecres

18:30 h a 20:30 h

ALEMANY A2

Dimarts i dijous

18:30 h a 20:30 h

CONVERSA CATALÀ A1

CONVERSATION CLUB Anglès B2

Tots els cursos tenen una durada de 50 hores. El preu de tots els cursos d’idiomes és de 60 €.
Els curs de conversa en català té una durada de 30 hores i el preu de 30€.

INFORMÀTICA (Inici Octubre 2019 i Febrer 2020)
Ofimàtica bàsica (30h)

Dimarts i dijous de 18 h a 20 h

60 €

Dilluns i dimecres de 18 h a 20 h

60 €

Eines de Google (14h)

divendres de 18 h a 20 h

30€

Utilització del telèfon mòbil Android (14 h)

divendres de 18 h a 20 h

30€

Ofimàtica II (30h)

FOTOGRAFIA
Fotografia digital I
De dia 7 d’octubre fins dia 9 de
desembre

Dilluns, de 18:15 h a
20:45 h

del 5 al 24 de
setembre

El curs inclou quatre sortides pràctiques
Fotografia digital II
De dia 16 de desembre fins dia 2
de març

Dilluns, de 18:15 h a 20:45 h

del 5 al 24 de
setembre

Dijous, de 18:15 h a 20:45 h

del 5 al 24 de
setembre

El curs inclou quatre sortides pràctiques
Fotografia Digital III
De dia 10 d’octubre fins dia 15 de
desembre
El curs inclou quatre sortides pràctiques
Curs monogràfic la natura com a font d'inspiració fotogràfica
De dia 9 de març fins dia 30 de
març

Dilluns, de 18:30 h a 20:30 h

Durant el mes de
gener de 2020

El curs monogràfic inclou dues sortides pràctiques
Curs monogràfic fotografia en blanc i negre
De dia 6 d’abril a dia 4 de maig

Dilluns, de 18:30 h a 20:30 h

Durant el mes de
gener de 2020

El curs monogràfic inclou dues sortides pràctiques
El preu de tots els cursos de fotografia és de 60 €.

LECTOESCRIPTURA

(lectura, escriptura, càlcul) dimarts i dijous de 18:00 h a 20:00 h a
l’IES Marratxí. Durada total de 50 hores. Inici a l'octubre i matrícula del 5 al 24 de setembre.
Preu 60€.

ENSENYAMENTS REGLATS
1)

1r, 2n, 3r i 4t d’ESPA (graduat en ESO - Secundària per a Adults).
Dos torns d’ensenyament: Binissalem (horari de matí) i IES Marratxí (horari
d’horabaixa). Preu: 15€. Documentació a presentar:
- DNI (original i còpia)
- Comprovant de l’ingrés de la quota del curs al compte corrent:
La Caixa ES31 2100 0100 15 0200161641 (Informa’t de les BEQUES per
a alumnes de més de 18 anys en situació d’atur)
- El pagament també es pot fer en metàl·lic a l’oficina del CEPA
- Certificat de notes (només nous alumnes)
- Foto mida carnet (només nous alumnes)

2)

Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior i a
la UIB, per a majors de 25 anys i per a majors de 45 anys. Preu
NOVETAT: A més de la branca d’humanitats que s’ha fet fins ara,

enguany, també podreu fer la branca de ciències.
Dos torns d’ensenyament: Binissalem (horari de matí) i IES Marratxí (horari
d’horabaixa). Documentació a presentar:
- DNI (original i còpia)
- Comprovant de l’ingrés de la quota del curs al compte corrent:
La Caixa ES31 2100 0100 15 0200161641

Termini per matricular-se: entre el 5 i el 24 de setembre de 2019.
COM MATRICULAR-SE A ESPA (ESO PER MAJORS DE 16 ANYS), PREPARACIÓ A
LES PROVES D’ACCÉS A CFGS I UIB (FORMACIÓ REGLADA):
Presentar la documentació requerida segons on voleu fer la formació a:
CEPA Es Raiguer
De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h C/ Escola Graduada, 13 Binissalem.
Tel. 971 51 21 57.
IES Marratxí
De dilluns a dijous, de 17 h a 20 h C/ Arbre de la Ciència, 1 (Son Ramonell).
Tel. 971 22 96 04.
		
COM MATRICULAR-SE A LA FORMACIÓ NO REGLADA?
Es poden matricular a les oficines de l’Àrea d’Educació o bé enviant la documentació
requerida per correu electrònic a escolaadults@marratxi.es. Documentació a presentar:
- Fitxa d’inscripció (la podeu trobar a www.marratxi.es)
- Fotocòpia del DNI
- Comprovant d’ingrés de la quota del curs al compte corrent:
BANKIA ES77 2038 3435 1660 0024 2062
A tenir en compte:
- Els cursos de fotografia i informàtica s’impartiran al Centre de Formació
Balanguera (C/ Balanguera s/n - Sa Cabana)
- La resta de cursos s’impartiran a l’IES MARRATXÍ (C/ Arbre de la Ciència,
1 - Son Ramonell)
- Els cursos es poden cancel·lar per no arribar al mínim de participants
matriculats. NOMÉS es retornarà la quota de la matrícula si l’Ajuntament
cancel·la el curs.
- Per a qualsevol dubte podeu contactar amb l’Àrea d’Educació.
Tel. 971 60 70 80 escolaadults@marratxi.es Camí Cabana, 57, Sa Cabana.

