
MATRÍCULA
Durant el mes de setembre • Demana informació a través de: 

Telèfon 93 795 46 25 • WhatsApp al 687 45 07 73 
canet.escolaadults@canetdemar.cat • Codi QR

Al Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora de 16:30 a 20:00h
de dilluns a divendres

Ajuntament de Canet de Mar
Àrea d’Educació

GM

GS

Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora
Riera Gavarra s/nCurs Preparació Prova 

Accés Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
• Persones que compleixen, com a mínim,
   17 anys l’any de la prova (2022).
• De dilluns a dijous de 17:00 a 21:00h
   i divendres de 17:00 a 19:00h.
• D’octubre a maig.
• Preu públic: 90€

Curs Preparació Prova 
Accés Cicles Formatius 
de Grau Superior
• Persones que compleixen, com a mínim,
   19 anys l’any de la prova (2022).
• De dilluns a dijous de 17:00 a 21:00h
   i divendres de 17:00 a 19:00h.
• D’octubre a maig.
• Preu públic: 90€*
   *(s’ha d’afegir la taxa d’inscripció a  
     l’Institut Obert de Catalunya) 

Àrea d’Educació
Escola d’Adults Maria Saus

Curs 2021/22Curs 2021/22

Castellà • Català
Anglès

Accés Grau Mitjà
Accés

Grau Superior



Cast

Cast

Cast

Eng

Eng

Cast Cat

Cat

Iniciació a l’Anglès
• Persones adultes que vulguin iniciar-se
   en el coneixement de la llengua anglesa.
• Dilluns i dijous de 19:00 a 20:30h. 

Anglès Avançat
• Persones que vulguin reciclar-se
   o complementar els seus coneixements
   en la llengua anglesa.
• Dilluns i dijous de 19:00 a 20:30h.

          Are you ready
          to speak English?

Cat

Castellà Inicial
• Persones que no parlen ni escriuen
   la llengua castellana.
• Dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00h. 

Castellà Primer Nivell
• Persones que no parlen la llengua castellana.
• Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h.

Castellà Segon Nivell
• Persones no castellanoparlants que vulguin 
   continuar l’aprenentatge de la llengua
   castellana.
• Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30h.

          Aquests cursos es fan
          d’octubre a febrer

Castellà Avançat
• Persones no castellanoparlants que vulguin 
   perfeccionar la llengua castellana.
• Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:30h.

          Aquest curs es fa
          de febrer a juny  

Cat

Català Inicial
• Persones que no parlen ni escriuen la llengua        
   catalana.
• Dimarts i dijous de 17:00 a 18:30h.

Català Bàsic Primer Nivell
• Persones no catalanoparlants.
• Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30h.

Català Bàsic Segon Nivell
• Continuació de l’aprenentatge del català oral   
   i escrit.
• Dilluns i dimecres de 19:30 a 21:00h.

          Aquests cursos es fan
          d’octubre a febrer

Català Bàsic Tercer Nivell
• Continuació de l’aprenentatge del català oral   
   i escrit per a l’obtenció del certificat de nivell  
   bàsic de català.
• Dilluns i dimecres de 19:30 a 21:00h.

          Aquest curs es fa
          de febrer a juny  

Curs 2021/22

 20€
+material

El preu de
tots aquests
cursos és de


