
FORMACIÓ I EDUCACIÓ, 
ELS TEUS GRANS REPTES!

Els canvis que viu la societat ens obliguen a ampliar i actualit-
zar els nostres coneixements i les nostres habilitats, sobretot 
si volem obrir el nostre ventall d’oportunitats professionals. 
Tot allò que no vam aprendre o que fa uns anys no era 
necessari o simplement no existia, avui és bàsic per entendre 
el món i relacionar-nos-hi i ens pot obrir les portes a nous 
projectes de futur. 

En aquest marc, l’Escola Marta Mata és un espai de trobada 
per a totes les persones que volen millorar la seva formació i 
les seves habilitats professionals, ja sigui per obtenir una 
titulació oficial, accedir a ensenyaments reglats o ampliar 
coneixements en l’àmbit de les tecnologies digitals o les 
llengües. 

Amb una trajectòria plenament consolidada, l’Escola combi-
na el treball a les aules amb experiències vivencials que 
permeten aplicar els coneixements a la vida quotidiana i 
laboral, i és també un espai de treball compartit entre 
persones que comparteixen objectius i expectatives similars. 
Es tracta, en definitiva, d’un entorn pensat per fer de la forma-
ció i l’aprenentatge un camí de creixement personal.

Maria Dolors Sardà Lozano
Regidora d’Ensenyament 
i Política Lingüística
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ENSENYAMENTS 
I PROGRAMES

CICLE DE FORMACIÓ 
INSTRUMENTAL  I, II, III

GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA NIVELL I i II

FORMACIÓ BÀSICA

COMPETIC INICIAL 
COMPETIC 1

INFORMÀTICA

ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR

ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PER A MAJORS DE 25 ANYS
I 45 ANYS

PREPARACIÓ 
PER A LES 
PROVES D’ACCÉS 
A ENSENYAMENTS 
REGLATS

El CFA Escola Marta Mata ofereix cursos adreçats a persones 
que volen completar la seva formació reglada, accedir a 
ensenyaments reglats i/o reforçar 
els aprenentatges bàsics.

CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL
Llengua, matemàtiques, coneixement del medi 
social i natural

INFORMÀTICA
Cursos d’informàtica del nivell inicial i del primer nivell
d’usuari amb l’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(ACTIC-Bàsic) otorgada pel Departament d’Ensenyament 

GRADUAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Oferta trimestral modular i avaluació contínua per a 
l'obtenció del títol de graduat en educació secundària

ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
PER A MAJORS DE VINT-I-CINC ANYS 
I DE QUARANTA-CINC ANYS 

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR

CALENDARI 
DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

ENSENYAMENTS
PROGRAMES I CURSOS

QUÈ OFEREIX 
EL CFA ESCOLA MARTA MATA

CURSOS
Publicació de l'oferta d’ensenyaments:
22 de maig de 2017

Publicació oferta de places:
15 de juny de 2017

Preinscripció dels nous alumnes:
Del 19 al 27 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 
centre amb la puntuació provisional 
4 de juliol de 2017

Sorteig: 
5 de juliol de 2017 a les 11 hores als serveis centrals del 
Departament d’Ensenyament

Termini per presentar una reclamació: 
Del 4 al 6 de juliol de 2017

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al 
centre amb la puntuació definitiva 
7 de juliol de 2017

Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos 
i de la llista d’espera
12 de juliol de 2017

Matrícula dels alumnes admesos: 
De l’1 al 8 de setembre de 2017, ambdós inclosos

Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: 
a partir del 12 de setembre de 2017

_Tenim un alt percentatge d’aprovats 
a les proves d’accés

_Potenciem l’autonomia en l’aprenentatge 
mitjançant l’aula d’autoformació

_Reforcem continguts curriculars 
a través de les sortides didàctiques


