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QUI SOM?
 
El Centre de Formació d’Adults Dolors Paul és un centre de formació d’adults de titularitat 
municipal depenent de l’Ajuntament de Cunit. L’oferta formativa de l’escola s’adreça a 
persones més grans de 16 anys que volen formar-se culturalment, acadèmicament o bé 
rebre una formació bàsica que els permeti fer front als reptes de la societat actual. 

Des de l’any 2009 el centre compta amb el reconeixement oicial per part del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més, el CFA Dolors Paul ha estat 
autoritzat per impartir la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de formació 
professional. D’altra banda, el CFA Dolors Paul esdevé també centre de suport de l’Institut 
Obert de Catalunya per al curs de graduat en educació secundària a distància.

A més, al llarg dels darrers anys, el CFA Dolors Paul ha portat a terme diversos projectes 
d’innovació i millora que han convertit l’equipament en un espai educatiu dinàmic i adap-
tat a les necessitats i interessos del seu alumnat i de la seva comunitat educativa. En aquest 
sentit, són molts els programes d’actuació que vinculen el centre amb el teixit social i em-
presarial de l’entorn, esdevenint aquest un dels principals objectius del centre educatiu.

DADES DE CONTACTE
 
CFA Dolors Paul
43011935
Carrer de la Creueta, s/n
43881 Cunit (Tarragona)
Telèfon: 977 67 46 01
Twitter: @cfadolorspaul

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 hores; 
dimarts i dijous, de 16 a 19 hores.
Mail: e3011935@xtec.cat
www.escolaadultscunit.cat

Tenim el plaer de presentar-vos la nova guia formativa del CFA Dolors 
Paul per al curs 2018-2019. Es tracta, com sempre, d’una proposta d’ac-
tivitats pensada per donar resposta a les necessitats i als interessos de 
la nostra comunitat. En ella trobareu des de cursos adreçats a la pre-
paració de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau 
superior, ins al curs de graduat en educació secundària o cursos d’idi-
omes i de conversa, entre d’altres propostes formatives. En deinitiva, 
una oferta variada i completa que esperem que sigui del vostre interés.
Us hi esperem!

Jaume Casañas
Regidor d’Ensenyament

2 Guia Formativa CFA Dolors Paul. Curs 2018 - 2019



ENSENYAMENTS INICIALS
 

ALFABETITZACIÓ I (nivell inicial)
Adreçat a persones nouvingudes que volen 

aprendre a llegir i a escriure en català.

Destinatàries: persones nouvingudes més 
grans de 18 anys que no estan alfabetitza-
des en cap llengua.
Horari: dimarts i dijous, de 9.15 a 10.45 h 
Preu: 20 € per trimestre
MATRÍCULA VIVA!
 

ALFABETITZACIÓ II (nivell bàsic)
Adreçat a persones nouvingudes que volen 

aprendre a llegir i a escriure en català.

Destinatàries: persones nouvingudes més 
grans de 18 anys que no estan alfabetitza-
des en cap llengua.
Horari: dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h.
Preu: 20 € per trimestre
MATRÍCULA VIVA!
 

TALLER DE LECTURA I CÀLCUL (en castellà)
Adreçat a persones que volen reforçar la 

lectura i escriptura en castellà i la realització 

d’operacions matemàtiques simples.

Destinatàries: persones més grans de 18 anys.
Horari: dimarts i dijous, de 15.30 a 16.30 h
Preu: 20 € per trimestre
MATRÍCULA VIVA!
 

FORMACIÓ BÀSICA
 
CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀ-
RIA (AMB PRÀCTIQUES PROFESSIONALS!)
Adreçat a persones majors de 18 anys que 

volen obtenir el títol de Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria.

Destinatàries: persones més grans de 18 anys 
i/o que fan els 18 anys l’any de matriculació.
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h 
(horari en funció del grup i de l’itinerari de 

l’alumnat)

Preu: 75 € per trimestre

CURS GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA A DISTÀNCIA
Adreçat a persones majors de 18 anys que 
volen obtenir el títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria a distància. Centre de 
suport de l’Institut Obert de Catalunya.
El CFA Dolors Paul, com a centre de suport, 
ofereix:
• Suport i assessorament en el procés de 

matriculació.
• Sessió informativa al nou alumnat.
• Explicació i desenvolupament de sessions 

pràctiques per conèixer l’entorn de treball 
de l’IOC.

CURSOS DE PREPARACIÓ 
PER A LES PROVES D’ACCÉS

El CFA Dolors Paul, com a centre oicial, 
ofereix:
• Preparació de la prova amb materials 

especíics de cada àmbit formatiu.
• Assessorament en la tria d’estudis i en 

la preinscripció a la prova oicial.
• Expedició de certiicats de qualiicació 

dels estudis cursats al centre (ins a 2 
punts extres a l’examen oicial).

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA
D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Adreçat a persones majors de 16 anys que volen 
presentar-se a les proves d’accés a cicles forma-
tius de grau mitjà.
Destinatàries: persones més grans de 16 i/o 
que fan els 17 anys l’any de la prova oicial
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 12.30 h
Preu: 185 € (anual)

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’AC-
CÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Adreçat a persones majors de 18 anys que 
volen presentar-se a les proves d’accés a cicles 
formatius de grau superior.
Destinatàries: persones més grans de 18 i/o 
que fan els 19 anys l’any de la prova oicial. 
Horari: matí, de dilluns a dijous, de 9 a 14 h
Preu: 300 € part comuna; 75€ cadascuna de 
les assignatures de la part especíica (anual)

Centre oficial reconegut per:
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CURSOS D’ANGLÈS
 

ANGLÈS INICIAL A.1
Adreçat a persones sense cap coneixement de 

l’anglès. Té com a inalitat adquirir les com-

petències bàsiques per poder-se desenvolupar 

mínimament en la vida personal, laboral i 

social en aquesta llengua.

Correspondència amb el nivell A1 del Marc 
Europeu de Referència per a les Llengües.
Destinatàries: persones més grans de 18 anys 
Horari: dilluns i dimecres, de 19.30 a 21 h 
(105 hores anuals)
Preu: 75€ per trimestre
MATRÍCULA VIVA!
 

ANGLÈS INICIAL A.2.1
Adreçat a persones que han superat el nivell A1 

o que necessiten ampliar el seu coneixement de 

l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.

Al llarg d’aquest curs es consoliden els 
continguts dels nivells A1 (inicial) i s’intro-
dueixen els de segon nivell d’usuari bàsic 
(A2.1) Correspondència amb el nivell A2.1 
del Marc Europeu de Referència per a les 
Llengües.
Destinatàries: persones més grans de 18 anys
Horari: dilluns i dimecres, de 17.30 a 19 h 
(105 hores anuals)
Preu: 75€ per trimestre
MATRÍCULA VIVA!

ANGLÈS INICIAL A.2.2
Adreçat a persones que han superat el nivell 
A.2.1 o que necessiten ampliar el seu coneixe-
ment de l’anglès a nivell oral, escrit i gramatical.
Al llarg d’aquest curs es consoliden els 
continguts dels nivells A.1. i A.2.1 i s’intro-
dueixen els de segon nivell d’usuari bàsic 
(A2.2) Correspondència amb el nivell A2.2 
del Marc Europeu de Referència per a les 
Llengües.
Destinatàries: persones més grans de 18 anys
Horari: dilluns i dimecres, de 16 a 17.30 h 
(105 hores anuals)
Preu: 75€ per trimestre
MATRÍCULA VIVA!

EN COL·LABORACIÓ AMB 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARTA MATA

ACTIVITATS EN LLENGUA 
ANGLESA OBERTES A LA CIUTADANIA

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
(Trimestral)
Lectura i comentari d’una obra origi-
nal en anglès per trimestre

CONFERÈNCIES I/O XERRADES
(Trimestral)
Activitats culturals vinculades a la llen-
gua i la cultura anglosaxones

Per a més informació, contacta amb 
nosaltres o visita el nostre lloc web!

TÍTOLS
RECONEGUTS!
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CURSOS DE CONVERSA

CURS DE CONVERSA EN ANGLÈS
Adreçat a persones que volen practicar l’anglès 
de manera oral.
Destinatàries: persones més grans de 18 anys. 
Horari: (A deinir, tardes)
Preu: 50 € (20 hores)
MATRÍCULA VIVA!

CURS DE CONVERSA EN CATALÀ
Adreçat a persones que volen practicar el cata-
là de manera oral.
Destinatàries: persones més grans de 18 anys.
Horari: dimarts, de 15.30 a 16.30 h
Preu: 20 € trimestre
MATRÍCULA VIVA!

CURS DE CONVERSA EN CASTELLÀ
Adreçat a persones que volen practicar el 
castellà de manera oral.
Destinatàries: persones més grans de 18 anys.
Horari: dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 20 € trimestre
MATRÍCULA VIVA!

CATALÀ INICIAL

Aquests estudis tenen com a objectiu que les 

persones adultes assoleixin un grau de compe-

tència mínima per a comunicar-se en llengua 

catalana. 

Destinatàries: persones més grans de 18 anys. 

Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 18 h

Preu: 20€ per trimestre

MATRÍCULA VIVA!
 

CASTELLÀ INICIAL

Aquests estudis tenen com a objectiu que les 

persones adultes assoleixin un grau de compe-

tència mínima per a comunicar-se en llengua 

castellana. 

Destinatàries: persones més grans de 18 anys.

Horari: dimarts i dijous, de 16.30 a 18 h

Preu: 20€ per trimestre

MATRÍCULA VIVA!
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SERVEI D’ORIENTACIÓ
 
El CFA Dolors Paul posa a disposició de la 
ciutadania un servei d’orientació acadèmi-
ca i professional per part dels professionals 
de l’equip docent amb l’objectiu de resol-
dre els principals dubtes en relació a l’edu-
cació i formació de persones adultes.

Amb aquest servei el centre pretén:

• Orientar les persones interessades so-
bre les possibilitats formatives en l’àm-
bit de l’educació permanent.

• Informar sobre l’oferta formativa, les 
vies d’accés i els itineraris formatius 
que es poden desenvolupar al centre.

• Assessorar l’alumnat en el procés de re-
torn al món acadèmic.

• Posar a disposició de l’alumnat altres 
recursos formatius de l’entorn.

Per tal de concertar cita heu trucar al centre 

al telèfon 977 67 46 01 en horari d’atenció al 

públic (de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h; 

dimarts i dijous, de 16 a 19 h).

PROGRAMA OCUPA’T
 
El Projecte Ocupa’t és un programa d’ac-
tuació permanent impulsat per l’equip 
docent del CFA Dolors Paul amb l’objectiu 
de millorar les opcions d’ocupabilitat de 
l’alumnat del centre a partir de les següents 
actuacions:

• Xerrades i conferències: programació 
de xerrades i conferències destinades a 
aprofundir en les diverses realitats pro-
fessionals i laborals.

• Sortides i visites: agenda de sortides 
i visites a recursos d’interés en relació 
amb l’àmbit de l’ocupació.

• Formacions específiques: implementa-
ció de càpsules formatives adreçades a 
donar resposta a les necessitats i inte-
ressos de l’alumnat.

• Borsa de treball: accés a les ofertes de 
feina i els recursos formatius gestionats 
des del Servei d’Ocupació Municipal.

• Pràctiques professionals: desenvolupa-
ment de períodes de pràctiques laborals 
en diferents sectors professionals (curs 
de graduat en educació secundària).
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CALENDARI DE MATRICULACIÓ 
CURS 2018-2019
 
PREINSCRIPCIÓ JUNY
(GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS)
 
Publicació de l’oferta d’ensenyaments:
31 de maig de 2018
Sol·licitud de continuïtat de l’alumnat del centre: 
del 4 al 8 de juny de 2018
Preinscripció de l’alumnat del centre:
de l’11 al 15 de juny de 2018
Publicació de l’oferta de places vacants:
18 de juny de 2018
Presentació de sol·licituds:
del 25 de juny al 3 de juliol de 2018
Publicació de la llista de sol·licituds:
4 de juliol de 2018
Sorteig públic (en cas que fos necessari):
5 de juliol de 2018
Publicació de les llistes ordenades:
6 de juliol de 2018
Termini per presentar al·legacions:
9 i 10 de juliol de 2018
Publicació de les llistes definitives:
13 de juliol de 2018
 

MATRÍCULACIÓ PRIMER 
TRIMESTRE (2018-2019)
 
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, 
CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES 
PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
Matriculació de l’alumnat admès:
del 4 al 7 de setembre de 2018
Matriculació de l’alumnat nou (fins esgotar 
vacants):
a partir del 12 de setembre de 2018
 

ALTRES FORMACIONS

Matriculació de l’alumnat nou (fins esgotar 
vacants): a partir del 18 de setembre de 2018
Horari ampliat d’atenció al públic: de dilluns 
a divendres, de 9.30 a 13.30 h; de dilluns a 
dijous, de 16 a 19 h.

MATRICULACIÓ SEGON 
TRIMESTRE (2018-2019)
 
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I 
ALTRES FORMACIONS
Matriculació de l’alumnat propi:
del 5 al 9 de novembre de 2018
Publicació de l’oferta de places vacants:
12 de novembre de 2018
Matriculació de l’alumnat nou:
del 13 al 16 de novembre de 2018

MATRICULACIÓ TERCER 
TRIMESTRE (2018-2019)
 
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
I ALTRES FORMACIONS
Matriculació de l’alumnat propi:
del 25 de febrer a l’1 de març de 2019
Publicació de l’oferta de places vacants:
4 de març de 2019
Matriculació de l’alumnat nou:
del 5 al 8 de març de 2019

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• 2 fotograies carnet
• Original i fotocòpia de la targeta 

sanitària
• Original i fotocòpia del DNI, NIE o 

passaport

Per al curs de GES, a efectes de convalida-
cions: expedient acadèmic o documenta-
ció acreditativa dels estudis realitzats.

En cas d’alumnat menor d’edat també s’ha 
de presentar:
Original i fotocòpia del DNI, NIE o pas-
saport de la personal sol·licitant (pare, 
mare, tutor/a o guardador/a de fet)

En cas que la sol·licitud sigui per raons 
laborals, a més de la documentació ante-
rior, han d’acreditar de la situació laboral 
de l’alumne/a mitjançant un certiicat 
d’empresa on constin les dades d’aquesta 
i l’horari laboral de l’alumne/a.

L’horari d’atenció al públic serà de dilluns 
a divendres de 9 a 13.30 hores i dimarts i 
dijous, de 16 a 19 hores.
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www.cunit.cat

En col·laboració amb: 

Centre oficial reconegut per:

Twitter: @cfadolorspaul www.escolaadultscunit.cat


