
Aquest curs el Centre de Formació de Persones Adultes Jujol celebra el 40è 
aniversari. L’origen es remunta al curs 1978-1979, quan es van fer les primeres 
classes d’adults a Sant Joan Despí a les aules de l’antiga escola d’EGB Pascual 
Cañís. Eren 160 alumnes i van quedar-se en llista d’espera més de 250.
Al 1980, s’inicien classes de formació d’adults al barri Centre, en una aula 
aportada per l’Ajuntament. Cinc anys després, l’escola de les Planes es trasllada 
a un locals del carrer València mentre que el 1995 l’escola municipal del Centre 
es trasllada al Centre Cívic Sant Pancraç. Finalment, amb el nou segle, l’any 
2000 les dues escoles s’unifiquen i es crea l’actual Centre de Formació de 
Persones Adultes a les actuals dependències del carrer del Tambor del Bruc. 
Aleshores eren 400 alumnes i 11 mestres. Ara, l’any 2019, en són prop de 600.

40 ANYS EDUCANT!

àrea d’educació
Departament d’Educació

Unió Europea
Fons Social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

FESTA DE CELEBRACIÓ
OBERTA A TOTHOM
Divendres 14 de juny, al Teatre 
Mercè Rodoreda (18 hores)
Oberta a alumnes, exalumnes 
i a la població en general.
Per assistir-hi, cal reservar al 
telèfon 93 373 67 58

Educació

CURS 2019-2020
MATRÍCULA OBERTA

PREINSCRIPCIÓ DE
18 AL 25 DE JUNY

40è aniversari



Ensenyaments inicials i bàsics
Cursos adreçats a aquelles persones que volen 
adquirir els coneixements inicials de lectura, 
escriptura i càlcul o que els volen millorar i 
consolidar.

Graduat en educació secundària
Curs adreçat a aquelles persones que volen 
obtenir aquest títol. Consta de 2 nivells.

Preparació per a la prova d'accés a cicles 
formatius de grau mitjà
Curs per preparar l'examen d'accés a cicles 
formatius de grau mitjà.

Preparació per a la prova d'accés a cicles 
formatius de grau superior
lnclou la preparació de la prova comuna i 
d'algunes de les matèries específiques.

Accés a la universitat
Curs adreçat a persones més grans de 25 i 45 anys 
per preparar l'examen d'accés a la universitat.

Llengua castellana i catalana
Llengua catalana 1. Corresponent a l’A1
Llengua catalana 2. Corresponent a l’A2
Llengua castellana 1. Corresponent a l’A1
Llengua castellana 2. Corresponent a l’A2 (preparació per al test de nacionalitat)

Informàtica
COMPETIC inicial
COMPETIC1. Equival al certificat  ACTIC bàsic
COMPETIC2.  Equival al certificat  ACTIC mitjà
COMPETIC3. Equival al certificat ACTIC avançat

Anglès
Anglès 1. Corresponent al nivell A1
Anglès 2. Corresponent al nivell A2.1
Anglès 3. Corresponent al nivell A2.2 (A2)

DURADA DEL CURS
de setembre de 2019 a juny de 2019
(per als ensenyaments de GES, la matrícula és trimestral)

DOCUMENTACIÓ
• Fotocòpia DNI i de la targeta sanitària
• Fotografia de carnet
• Fotocòpia del llibre d’escolaritat (quan calgui)

INFORMACIÓ A
Tambor del Bruc, 2. 08970 Sant Joan Despí
de dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i tardes de 15 a 18 hores
Tel. 93 373 67 58 · cfajujol@xtec.cat · www.xtec.cat/cfajujol

CURS 2019-2020

POSSIBILITATS D'ENSEYAMENTSTUTORITZATS. VINE I INFORMA'T

40è aniversari


