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SETEMBRE

MATRICULACIÓ

MÉS INFORMACIÓ

www.alella.cat/espaiactiu

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS

Antigues Escoles Fabra 
Av. Ferran Fabra, 1 - segon pis
T. 93 555 39 12
De 18 a 20 h (de dilluns a dimecres)
espaiactiu@suara.coop

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Edifici de l'Ajuntament 
Plaça de l'Ajuntament, 1 
T. 93 555 23 39 (ext.104)
educacio@alella.cat 

Presentació d’inici del curs 17 de setembre a les 19h a les 
antigues Escoles Fabra.
Inici de classes 21 de setembre de 2020.
Fi de classes 17 de juny de 2021.
El CFAA Espai Actiu es reserva el dret de suprimir i/o 
modificar alguns dels cursos si no hi ha prou demanda.

CURS 2020-21
La preinscripció i matrícula es farà de forma telemàtica.
Abans de formalitzar la matrícula es recomana realitzar la prova 
de nivell corresponent, si s’escau.

spaieactiu

centre de form
ació d’adults d’Alella

L’ESPAI ACTIU ÉS
• Un centre oficial d’ensenyament per a perso-

nes adultes que ofereix formació contínua per a 
optimitzar les competències tècniques i profes-
sionals en horaris de matí, tarda i vespre.

• Una oportunitat de millorar el vostre perfil 
professional i l’ocupabilitat a través dels cursos 
i espais d’aprenentatge que s’hi ofereixen.

• Un centre on continuar formant-se al llarg de 
la vida, fins i tot posteriorment a la vida laboral. 

• Un equip de professorat implicat i qualificat 
que permet un tracte individualitzat i proper per 
a cada alumne/a del Centre. 

• Un equipament obert a l’entorn i a la comuni-
tat educativa i a tots els recursos del municipi 
d’Alella.

• Un espai de relació òptim per a créixer a nivell 
personal i de coneixements i competències 
tècniques, professionals i transversals.

El Centre de Formació d’Adults d’Alella ‘Espai 
Actiu’ és un centre oficial d’ensenyament obert a 
totes aquelles persones interessades en millorar 
la seva formació i ampliar els seus coneixements i 
competències tècniques, personals i 
professionals. Integrem les noves tecnologies en 
el dia a dia de l’escola, utilitzant-les com una eina 
més d’aprenentatge i ampliant els recursos que 
el centre posa a l’abast del seu alumnat.

La formació contínua i l’adquisició de noves 
competències són drets que no prescriuen amb 
l’edat i també són la millor eina per facilitar 
l’accés al mercat laboral. 

Vine’ns a conèixer!

Curs 2020-21
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L’oferta formativa del CFA – Espai Actiu està subjecta a 
l’evolució de la crisi de la Covid-19 i als requeriments de 

les autoritats que es vagin aprovant al respecte.



INFORMA’T TAMBÉ DE
Voluntariat per la llengua
És un programa per practicar català a través de la conversa. 
Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per 
un voluntari, que parla català, i un aprenent, que en té 
coneixements bàsics. En col·laboració amb el Consorci de 
Normalització Lingüística.
www.alella.cat/voluntarislinguistics

Programa de formació i inserció
(Antic PQPI) Adreçat al jovent a partir de 16 anys que no 
tinguin el títol de l'ESO. La finalitat d'aquests programes és 
proporcionar a aquest jovent la possibilitat d'incorporar-se de 
nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació 
professional.
www.alella.cat/PQPI 

Servei d'acollida
Programa d'activitats per donar suport en el procés d'arriba-
da i incorporació en el nostre entorn geogràfic i sociocultural. 
L'objectiu és fomentar la igualtat d'oportunitats i la integració 
d'aquestes persones.
www.alella.cat/serveissocials

Servei Local d’Ocupació
És un servei local adreçat a les persones que cerquen feina 
i/o que volen millorar la que ja tenen. S’ofereix orientació 
personalitzada i un programa de tallers grupals.
www.alella.cat/treball.comerc

Preparació per a la Prova d’accés a la Universi-
tat per a majors de 25 i majors de 45 anys
Curs orientat a la superació de la prova d’accés a la Univer-
sitat dirigit a persones que tenen l’objectiu de completar 
la seva formació mitjançant estudis universitaris.
+ 25 
de dilluns a divendres de 20 a 22 h · 490€/curs
+ 45 
dilluns i divendres de 20 a 22 h · 294€/curs

Anglès
Cursos oficials d’anglès A.1, A.2.1 i A.2.2. La 
superació del curs certifica el nivell inicial o bàsic del Marc 
Europeu Comú de Referència (MCER) per a les llengües. 
A.1 
dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h · 300 €/curs
A.2.1 
dilluns i dimecres de 19 a 21 h · 336 €/curs
A.2.2 
dilluns i dimecres de 19 a 21 h · 336 €/curs

Cursos no oficials d’anglès per a preparar l’obtenció del 
Certificat del Nivell B.1 i B.2 (Cursos B2.1 i B2.2), orientats a 
donar suport i preparar l’examen per lliure i voluntari per 
obtenir el certificat oficial del Marc Europeu Comú de 
Referència (MCER) per a les llengües.
B.1
dilluns i dimecres de 17.30 a 19 h · 300 €/curs
B.2.1 
dimarts i dijous de 19 a 20.30h · 300 €/curs
B.2.2 NOVETAT! Curs de suport orientat a preparar 
l'aceditació del nivell avançat de la competència en 
llengua anglesa a universitaris i/o professionals que el 
requereixin.
dimarts i dijous de 17.30 a 19 h · 300 €/curs

Català C1 i C2
Curs no oficial orientat a persones que volen optar, per 
lliure, a obtenir el certificat de la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
C1 
dimarts de 18 a 20 h · 210€/curs
C2 
dimarts de 20 a 22 h · 210€/curs

Anglès nivell Bàsic, Mig i Superior 
Espai de conversa trimestral en anglès, per a millorar la 
pràctica i el nivell oral dirigit a les persones que estudien 
actualment l’anglès, o que vulguin practicar l’idioma. No 
és necessari estar matriculat en cap curs d’anglès de 
l’Espai Actiu per assistir a les aules de conversa.
Dimarts i/o dijous de 17 a 18h, de 18 a 19h o de 19 a 20h en 
funció del nivell · 60€/trimestre

Català inicial 
Cursos trimestrals adreçats a persones que no parlin català 
i que vulguin iniciar-se en l’aprenentatge del català. Classes 
amb orientació molt pràctica.
Català bàsic 
dilluns de 9.30 a 11.30 h o dilluns de 18 a 20 h · 86 €/trimestre

Castellà inicial 
Curs trimestral adreçat a persones que no parlin castellà. 
Prepara per a obtenir per lliure el certificat A2 necessari 
pel certificat d’integració. Classes amb orientació molt 
pràctica. 
dimecres de 9.30 a 11.30 h · 86 €/trimestre

Nota: Per a determinats cursos d’idioma caldrà realitzar prova de 
nivell pròpia, a determinar en el moment de la matrícula.

Cursos anuals Cursos anuals

Cursos trimestrals

Suport al Graduat en Educació Secundària de l’IOC
El CFA Espai Actiu és centre de suport per a les persones 
matriculades de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en 
els estudis de GES, on s’atenen consultes relacionades 
amb el GES i es disposa d’ordinadors per accedir 
lliurement al Campus Virtual de l’IOC i un professor/a 
presencial per atendre consultes o dubtes.
gratuït


