
APOSTA PEL 
TEU FUTUR
FORMACIÓ D ’ADULTS

PREINSCRIPCIÓ 
CURS 2020-2021
Juny
Del 15 al 29 de juny  
Setembre
A partir del 2 de 
setembre

Centres de formació 
d’adults a Mataró
CFA Can Noè
Carrer de Josep Punsola, 45-47
Tel. 93 796 48 01
cannoe@ajmataro.cat 
www.cannoe.es

CFA Can Marfà
Plaça dels Bous, 5 
Tel. 93 796 29 84
cfa-canmarfa@xtec.cat 
cfacanmarfa.blogspot.com

CFA Els Tarongers
Carrer de M. de Déu de la Cisa, 80-92
Tel. 93 799 46 04
cfa-elstarongers@xtec.cat
www.elstarongers.cat

CFA Alarona
Carrer de Sant Cugat, 169-173
Tel. 93 798 73 75
a8062511@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/afaalarona

Acadèmia El Triangle
Carrer Sant Josep Oriol, 21
Tel. 937 90 33 45
triangle@triangle-academia.com
https://triangle-academia.com

Escola Pia
Plaça Pare Joan, 1
Tel. 937 90 16 27
mataro@escolapia.cat
http://mataro.escolapia.cat
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estudiaramataro.cat



Preinscripció 
curs 2020-2021
Inscripcions juny
Termini per presentar les sol·licituds: 
del 15 al 29 de juny de 2020
Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i 
exclosos i de la llista d’espera: 
16 de juliol de 2020 a les 14 h

Matrícula
Alumnes preinscrits amb plaça assignada: 
del 2 al 9 de setembre de 2020

Inscripcions setembre
Alumnes preinscrits de la llista d’espera: 
a partir del 14 de setembre de 2020

Els centres de formació de persones adultes són escoles, 
que permeten obtenir una titulació i reprendre els estu-
dis per posar-se al dia i ampliar coneixements. 

Aquests estudis van dirigits a totes les persones majors 
de 18 anys que volen preparar-se per accedir a altres es-
tudis superiors i a totes les que no han obtingut resultats 
satisfactoris en la seva escolarització o que n’hagin que-
dat excloses.

Els centres de formació per a persones adultes són un 
marc idoni per:
Donar una informació inicial i bàsica a les persones adul-
tes interessades a preparar-se acadèmicament.
Incrementar el grau de satisfacció, l’autoestima i el ben-
estar mitjançant la formació.
Facilitar l’accés a la societat de la informació i noves tec-
nologies.
Promoure la participació social,cultural i ciutadana.4
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Formació instrumental 
Graduat Educació Secundària (GES)
Curs accés al Grau Mitjà (CAM)
Curs preparació per a l’accés al Grau Mitjà 
Curs preparació per a l’accés al Grau Superior  

Castellà I  
Castellà II
Castellà III
Català1
Català 2
Català 3
Anglès 1
Anglès 2
Anglès 3
Competic inicial
Competic 1 equivalent a ACTIC bàsic
Competic 2 equivalent a ACTIC mitjà*
Competic 3 equivalent a ACTIC avançat*
Centre suport IOC
Centre col·laborador ACTIC

Curs preparació per a l’accés a la 
Universitat >25 anys

TARDA VESPREMATÍ CFA Can Marfà

CFA Els Tarongers

CFA Alarona

Acadèmia El Triangle

Escola Pia

CFA Can Noè *

privat
privat

públic
públic

públic
públic

* CFA Can Noé, formació no reglada: Curs Llengua i entorn per nouvinguts / Curs joves 16-18 / Preges
* Els cursos de Competic 2 i 3 de Tarongers, aquest curs per primera vegada, seran semipresencials 

CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Sobre la presentació de la sol·licitud 
de preinscripció:

Prioritari
Mitjançant correu electrònic al centre escollit en 
primera opció (sol·licitud + documentació)

Presencialment
Amb cita prèvia del centre (eina corporativa o 
telèfon ). Es demana:
Portar els originals i fotocòpies de la documentació 
i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
Portar el propi bolígraf.
Portar mascareta i guants.
No han d’acudir al centre les persones de 
grups d’especial vulnerabilitat o en període de 
confinament, o que presentin símptomes; en 
aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra 
persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Cada centre comptarà amb:
Personal bàsic
Neteja diària dels espais
Ventilació
Gel hidroalcohòlic
i altres mesures preventives segons el centre


