
REGIDORIA D’ENSENYAMENT DE L’AJUNTAMENT
DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT CURS 2022/23Són cursos de preparació pensats per a persones adultes que es duran a terme a partir 

dels temaris i criteris d’avaluació que determina la Direcció General d’Ensenyaments 
Professionals, Artístics i Especialitzats.
Aquest servei és una eina de suport i assessorament per als alumnes que volen rebre 
ajuda de professionals de la docència i presentar-se per lliure a alguna de les proves.
L’Escola d’Adults de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no és un centre 
educatiu reglat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Els ensenyaments que s’ofereixen permetran a l’alumne presentar-se a les proves oficials, 
convocades anualment pel Departament d’Ensenyament.
Les classes s’impartiran a les instal·lacionsde l'antiga Escola Àster, de dilluns a divendres 
en horari de matí i/o tarda depenent del curs triat.
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1 Vàlid només per a GES.
2 En funció de la família professional a la qual es vol accedir.
3 En funció de la branca d’estudis a la qual es vol accedir.

Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
977 822 122 · ensenyament@vandellos-hospitalet.cat

Escola d'Adults de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Plaça Àster, s/n (Antiga Escola Àster) · 43890 L’Hospitalet de l’Infant
674 609 785 · escola_adults@vandellos-hospitalet.cat

www.vandellos-hospitalet.cat/àrees-temàtiques/ensenyament/cursos-adults

SERVEI D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ
De l’1 de juny al 9 de setembre, 
de dimarts a divendres de 10 a 13 h 
a la Biblioteca Infant Pere
de l’1 al 9 de setembre, de dilluns a dijous, 
de 16 a 19 h a l'antiga Escola Àster
Per telèfon al 674 609 785 o a l’adreça:
escola_adults@vandellos-hospitalet.cat

PERIODE DE MATRICULACIÓ
De l’1 de juny al 9 de setembre a l’OMAC 
o per internet via SEU ELECTRÒNICA
previ ingrés de matrícula.
Posteriorment a aquesta data, els alumnes només es 
podran inscriure per ordre de sol·licitud, si hi ha places 
disponibles, fins al 30 de setembre.

PRESENTACIÓ I INICI DEL CURS 
12 de setembre* de 2022 a les 16.30 h
Antiga Escola Àster

HORARI DE LES CLASSES
De dilluns a dijous,de 16.30 a 21.15 h 
Divendres, de 9 a 12.15 h (telemàtic) 
i de 15.30 a 17.30 h (presencial)

CURSOS DE PREPARACIÓ

FORMACIÓ DE 
PERSONES ADULTES

Els horaris dependran del grup al qual s'estigui inscrit. 
Algunes assignatures es poden fer de 15.30 a 16.30h 
en funció de la disponibilitat del professorat.
* Si el número d'alumnes inscrits permet que el curs es 
dugui a terme. Si no és així es tornarà la matrícula.

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PER A MÉS GRANS DE 25 I DE 45 ANYS

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL

> GES/CICLE MITJÀ
ASSIGNATURES ÀMBIT PREU ÚNIC

Àmbit de la comunicació 40€1 110€
Àmbit social 40€1 
Àmbit cientificotecnològic 40€1

> ACCÉS A CICLE SUPERIOR
ASSIGNATURES PREU BLOC PREU ÚNIC

Castellà, Català Part comuna   210€ 
Anglès i Matemàtiques  190€  
  Biologia, Química (Op. B,D) Part 
Física, Dibuix Tècnic (Op. A) específica 2

Geografia i Psicologia (Op. C) 60€

> ACCÉS A UNIVERSITAT +25
Castellà, Català, Anglès Fase general      210€ 
Comentari de text  120€  
  Biologia, Química Part específica3

Física, Dibuix tècnic 60€
Geografia i Història
Matemàtiques 70€ 

> ACCÉS A UNIVERSITAT +45
Castellà, Català i Comentari de text         60€

> FORMACIÓ INSTRUMENTAL
Castellà, Català, Matemàtiques,           40€
Ciències socials i naturals

2
EX ALUMNES 
de l’INS Berenguer d’Entença

A QUI S’ADREÇA
Alumnat que hagi cursat l’ESO sense haver 
obtingut el títol a l’INS Berenguer d’Entença i 
no tingui més de 5 assignatures pendents.

REQUISITS
Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any 
natural de la realització de les proves.
Haver cursat l’ESO durant un dels dos anys 
anteriors al qual accedeix a les proves.

MATÈRIES 
Llengua estrangera, matemàtiques, social i 
ciutadania, tecnologia, física i química.

+18 ANYS 
A QUI S’ADREÇA
Persones que no tenen l’ESO i necessiten 
aquest títol.

REQUISITS
Tenir com a mínim 18 anys el dia de la realització 
de la prova.

MATÈRIES 
Àmbit de la comunicació: llengua catalana i 
literatura, llengua castellana i literatura i llengua 
estrangera (anglès).
Àmbit cientificotecnològic: ciències de la 
naturalesa, matemàtiques, tecnologia i aspectes 
relacionats amb la salut i el medi ambient.
Àmbit social: ciències socials, geografia i història 
i educació per a la ciutadania.

CURSOS PER A LA PROVA LLIURE D’OBTENCIÓ DEL 
TÍTOL DE GRADUAT EN ESO (GES)

GRAU MITJÀ (CFGM)
A QUI S’ADREÇA
Persones que no tenen el títol d’ESO i volen continuar 
la seva formació en l’àmbit professional, amb la finali-
tat d'obtenir el títol de Tècnic en la branca que escullin.

REQUISITS > Tenir 17 anys o més (o complir-los durant 
l'any de realització de la prova) i no tenir la titulació 
acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés 
directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o 
equivalent, el curs específic d'accés, formació 
professional bàsica o un PQPI)

MATÈRIES > La prova consta de tres parts:
Part comunicativa i social: comprèn les matèries 
de competència en llengua catalana, competència 
en llengua castellana, competència en llengua 
estrangera (anglès) i competència social i ciutadana.
Part cientificotecnològica: comprèn les matèries de 
competència d’interacció amb el món físic i de 
competència en tecnologia. Part matemàtica: com-
prèn la matèria de competència en matemàtiques.

Aquests cursos preparatoris tenen l’objectiu de preparar l’alumnat per tal de superar les proves lliures d’accés als Cicles 
Formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que convoca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
durant l’any 2023.
La superació de les proves d'accés a cicles formatius permet accedir a estudis de Formació Professional i poden ser 
equivalents, si es compleixen els requisits, al títol de Batxillerat o d'ESO a efectes laborals o de concurs d'oposicions.

GRAU SUPERIOR (CFGS)
A QUI S’ADREÇA
Persones que no tenen el títol de Batxillerat i volen 
continuar la seva formació en l’àmbit professional, 
amb la finalitat d'obtenir el títol de Tècnic Superior 
en la branca que escullin.

REQUISITS 
Tenir 19 anys o més (o complir-los durant l’any de 
realització de la prova) i no tenir cap titulació 
acadèmica o d'ensenyaments equivalents que 
permeten l'accés directe a la formació professional 
(batxillerat o equivalent).

MATÈRIES > La prova consta de dues parts:
Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, 
llengua estrangera (anglès) i matemàtiques.
Part específica: dues matèries a escollir per 
l’alumne/a en funció de la família a la qual pertany 
el cicle formatiu que vol estudiar.

PROVA PER A L’ACCÉS A CICLES FORMATIUS1 3
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ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PER A MÉS GRANS DE 25 i 45 ANYS 

+45 ANYS
MATÈRIES 
Prova d’accés: llengua catalana, llengua 
castellana i comentari de text.
Entrevista personal

+25 ANYS
MATÈRIES / Fase general: llengua catalana, 
llengua castellana, comentari de text i llengua 
estrangera (anglès).
Fase específica: dependrà dels estudis 
universitaris als quals es vulgui accedir.

A QUI S’ADREÇA > Persones de que volen accedir a la universitat o a un CF de grau superior i 
que no tenen els requisits acadèmics necessaris. La superació d’aquesta prova pot ser equivalent, 
si es compleixen els requisits, al títol de Batxillerat a efectes laborals o de concurs d'oposicions.

+18 ANYS 
A QUI S’ADREÇA
Persones que no van acabar l’educació 
primària i volen adquirir o millorar els 
mecanismes de lectura, escriptura i de 
càlcul a més de coneixemens que expliquen 
l’entorn social i cultural.

REQUISITS
Tenir com a mínim 18 anys el dia de la 
realització de la prova.

MATÈRIES 
Llengua castellana, llengua catalana, 
matemàtiques i ciències socials i naturals.
història i educació per a la ciutadania.

CURSOS PER A LA PROVA LLIURE D’OBTENCIÓ DEL 
CERTIFICAT DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL

L’obtenció del Certificat en Educació Secundària és un títol oficial.


