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El titular d´aquest compte autoritza a l’Ajuntament de Montaverner perquè cobre els rebuts del 

curs 2020-2021.                                                                                                                                                              

     Montaverner , de                de 20 

CURS 2020-2021 

FULL DE MATRÍCULA CMFPA MONTAVERNER 

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 

CMFPA DOCTOR ESPLUGUES  

MONTAVERNER 

   CURS 2020-2021 

           AJUNTAMENT DE MONTAVERNER                                                                              

 REGIDORIA D’EDUCACIÓ 

El preu de la matrícula serà de 15 €.                                                                                                                     

Per a donar-se de baixa cladrà avisar al professor /a i al CIJ. 

Les classes començaran el 17 de setembre, excepte manualitats que començarà 
el 5 d’octubre; tall i patronatge i informática, començaran l’1 d’octubre. 



 OFERTA FORMATIVA CMFPA DOCTOR ESPLUGUES 

       2n CICLE FORMACIÓ REGLADA                           

GES I: per a persones que fa temps 

que no estudien i els agradaria        

reprendre en un futur els estudis, per 

repassar els conceptes apresos en 

l’educació primària.  

          ANGLÉS                                     
2 cursos: nivells A1 i B1, per practicar aquest idioma en la seua totalitat: gramàtica, 

pronunciació, conversa, lectura, etc.                                                                                                              

Amb possibilitat d’adaptar les classes al nivell de la majoria dels alumnes.  

          1er CICLE FORMACIÓ BÀSICA REGLADA                          
Enfocat per a les persones que vulguen adquirir o ampliar coneixements útils 

per a la vida diària. Reforç d’habilitats i coneixements bàsics, exercitació de la 

memoria, treballs manuals i moltes coses més per a passar-ho molt bé estu-

diant i aprenent.  

                PROVES LLIURES                               
GES - Preparació prova lliure per a 

obtindre el títol de Graduat en   

Educació Secundaria 

      VALENCIÀ                                              
Preparació per als nous exàmens de la JQCV. Nivells: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.  

Centre autoritzat a impartir i avaluar el nivell A1  

GES II: Projecte comarcal d’innovació 

educativa, autoritzat per la Conselleria 

d’Educació. 

CFGM- Preparació prova d ’accés 

a cicles formatius de grau mitjà. 

1er CICLE NEOLECTORS  de dilluns a dijous de 15’00 a 17’00 h. 

GES I, de dilluns a dijous de 9’30 a 12’30 h. 

GES II, de dilluns a dijous de 18’00 a 21’00 h. 

PROVA LLIURE GES, de dilluns a dijous de 9’30 a 12’30 h. 

PROVA D’ACCÉS CGM, de dilluns a dijous de 9’30 a 12’30 h. 

VALENCIÀ A1, A2, dimarts de 15’00 a 16’00 h. 

VALENCIÀ B1, B2, dimecres de 18’00 a 20’00 h. 

VALENCIÀ C1, dilluns de 18’00 a 20’00 h. 

VALENCIÀ C2, dilluns de 20’00 a 22’00 h. 

ANGLÉS A1, dimarts i dijous de 18’00 a 19’00 h. 

ANGLÉS B1, dimarts i dijous de 19’00 a 20’00 h. 

VALENCIÀ  i CASTELLÀ PER A NOUVINGUTS, dl i dc de 16’00 a 17’00 h 

TEATRE 

INFORMÀTICA, dimecres de 11’30 a 13’00 o de 16’30 a 18’00 

MANUALITATS, dilluns de 18’00 a 20’00 h. 

TALL I PATRONATGE, dimarts i dijous de 10’00 a 12’00 h. 

   CASTELLÀ I VALENCIÀ PER A NOUVINGUTS           
Curs per a que les persones nouvingudes, puguen aprendre les dues llengües 

oficials de la Comunitat. 

 COMPETÈNCIES DIGITALS—INFORMÀTICA                

Curs d’iniciació a la informàtica, per aprendre a navegar en internet i a utilitzar els 

programes més bàsics i les plataformes de videoconferencia més comunes. 

     MANUALITATS           

Curs per a practicar i aprendre diferents manualitats com ara: patchwork, labors, 

brodats, bijuteria, ceràmica, “croché” o macramé.                                               

               PREU: 17€ MENSUAL  

    TALL I PATRONATGE                                         
Curs per aprendre a fer els patrons de la teua pròpia roba.     

     PREU: 25€ MENSUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   TEATRE                                                                 
Iniciat en aquesta disciplina artística de la mà de Jose Terol. Horari i dia per 

determinar 


