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Què és l’OME?

Què t’ofereix l’OME?

L’ Oficina Municipal d’Escolarització és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament
de Reus i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per regular el procés d’escolarització de l’alumnat als centres
docents finançats amb fons públics.

L’ OME ofereix informació i assessorament mitjançant una atenció personal i individualitzada
a les famílies relacionada amb:

L’OME actua en el procés d’escolarització dels
nivells d’educació infantil, educació primària
i educació secundària obligatòria, tant en el
període de preinscripció com al llarg de l’any.

El procés de preinscripció i matrícula de les
escoles bressol sostingudes amb fons públics,
educació infantil, primària i educació secundària obligatòria.

L’òrgan que vetlla per la transparència del
procés i la legalitat en el procediment d’admissió de l’alumnat està format per les comissions de garantia d’admissió, presidides
per la Inspecció Educativa, que són part integrant de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

La zonificació escolar i les adscripcions de les
escoles als instituts.

L’oferta educativa de la ciutat i el mapa
d’equipaments educatius

La tramitació de les preinscripcions de les
escoles bressol sostingudes amb fons públiques, d’infantil, primària i secundària obligatòria que li siguin lliurades.
La gestió de l’escolarització al llarg del curs
de les etapes d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria amb el Departament
d’Educació si sou nouvingut o nouvinguda,
heu canviat de domicili o necessiteu un canvi
d’escola per circumstàncies excepcionals.

On ens podeu trobar?
Carrer de Rosselló, 2-8
43201 Reus
Tel. 977 010 046

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

www.reus.cat
ome.educacio@reus.cat
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Data de tancament 12 de març de 2019.
Posteriors actualitzacions a http://www.reus.cat/centres_educatius/

CREIX AMB LA CIUTAT
Des de l’Ajuntament, dels dels centres educatius, des de les famílies i des del conjunt
de la comunitat educativa treballem per
fer de l’educació un espai de creixement
col·lectiu enfocat al present i al futur. Això significa
treballar perquè les generacions més joves tinguin al
seu abast eines i recursos per esdevenir ciutadans i
ciutadanes preparats, responsables i compromesos,
i ampliar també en el present les oportunitats laborals i personals de les persones adultes.
L’aposta per l’educació, tenint en compte l’amplitud
del ventall d’oportunitats i d’exigències de la societat actual, és una aposta que ens inclou a tots, una
tasca compartida que ens obliga a pensar la ciutat
com un espai de creixement col·lectiu. I, sobretot,
significa dedicar molts esforços a fer realitat aquesta idea del paper central de l’educació per a l’èxit de
tota mena de projectes, de manera especial aquells
basats en la convivència, l’excel·lència i l’enfortiment dels valors que ens defineixen com a societat.
Per tot plegat, des d’aquestes pàgines vull convidarvos a fer vostre aquest projecte engrescador i apassionant en què totes les aportacions són necessàries
i insubstituïbles.

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

FORMACIÓ PER AL FUTUR
L’aprenentatge és una exigència
present en la vida quotidiana que
ens obliga a ampliar i actualitzar
els nostres coneixements, sobretot si volem millorar el nostre perfil professional. És
també un camí obert a la descoberta de nous espais
on desplegar les nostres capacitats i connectar-nos
amb la realitat.
La guia que teniu a les mans us presenta l’oferta formativa en estudis postobligatoris que la ciutat posa
a disposició de les persones que volen millorar les
seves compètències en àmbits tan diversos com els
ensenyaments artístics i musicals, el coneixement de
català o de llengües estrangeres, o les diferents opcions de batxillerat i formació professional que s’hi
imparteixen.
Amb una llarga experiència de treball, els centres
d’ensenyament de la ciutat us conviden a fer de
l’aprenentatge un camí de creixement personal i un
espai de trobada amb altres persones on l’èxit és
també col·lectiu. Des d’aquestes pàgines vull reconèixer l’esforç de cadascun dels centres per consolidar
projectes educatius de qualitat i amb personalitat
pròpia, i us convido a totes i a tots a conèixer-los a
fons.

Maria Dolors Sardà Lozano
Regidora d’Ensenyament i Política Lingüística
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Sumari
ESTUDIS REGLATS POSTOBLIGATORIS
CENTRES D’ENSENYAMENT PÚBLICS

Ensenyaments dels CFA

1 Institut Baix Camp

• Cicle Instrumental

2 Institut Domènech i Montaner

• Graduat en educació secundària (GES)

3 Institut Gabriel Ferrater i Soler

• Curs específic per a l’accés als cicles formatius de

4 Institut Gaudí
5 Institut d’Horticultura i Jardineria

• Ensenyaments Inicials

grau mitjà (CAM)

6 Institut Josep Tapiró

CURSOS DE PREPARACIÓ
PER A LES PROVES D’ACCÉS A

7 Institut Roseta Mauri

• Cicles formatius de grau mitjà

8 Institut Salvador Vilaseca

• Cicles formatius de grau superior

9 Escola d’Art i Disseny

• La Universitat per a majors de 25 i 45 anys

CENTRES D’ENSENYAMENT
PRIVATS			

Competències per a LA SOCIETAT
DE la Informació I LA COMUNICACIÓ

10 Col·legi La Salle
11 Col·legi Maria Rosa Molas

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

12 Col·legi Sant Josep
13 Escola Puigcerver
14 Institució Tarragona. Espai Aura

CENTRES D’ENSENYAMENT
DE LLENGÜES, ARTÍSTICS I
PROFESSIONALITZADORS		
15 Centre de Normalització Lingüística
16 Conservatori de Música
17 Escola Oficial d’Idiomes
18 Mas Carandell (IMFE i Fundació)

CENTRES DE
FORMACIÓ D’ADULTS (CFA)
PÚBLICS I PRIVATS		
19 CFA Reus
20 CFA Escola Marta Mata
21 Aula Centre de Formació
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Centres
d’Ensenyament
Públics
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Institut Baix Camp			

Carrer de Jacint Barrau,1. 43201 Reus
Tel. 977 310 953
www.insbaixcamp.org · a/e: e3002594@xtec.cat

Oferta educativa
Batxillerat:

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

AMPA
ampabaixcamp@gmail.com
Titular
Generalitat de Catalunya
Horari
ESO, BAT i CAS: matí de 8.30 a 15.00 h
CFGM i CFGS: de 8.30 a 15.00 h
o de 15.30 a 21.50 h

Centre Batxibac (doble
titulació):
Batxillerat-Baccalauréat

Cicles formatius de
grau mitjà:

• Gestió administrativa
• Gestió administrativa d’àmbit jurídic
• Activitats comercials. Modalitat dual
• Sistemes microinformàtics i xarxes
• Cures auxiliars d’infermeria
• Farmàcia i Parafarmàcia. Modalitat dual
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Cicles formatius de
grau superior:

• Administració i finances. Modalitat dual
• Assistència a la direcció
• Gestió de vendes i espais comercials
(2n curs). Modalitat dual
• Màrqueting i publicitat. Modalitat Dual
• Administració de sistemes informàtics a la xarxa perfil ciberseguretat.
Modalitat dual
• Desenvolupament d’aplicacions
web. Modalitat dual
• Desenvolupament d’aplicacions
informàtiques multiplataforma (2n
curs). Modalitat dual
• Higiene bucodental. Modalitat dual

Curs específic per a l’accés als cicles
formatius de grau superior (CAS)

Institut Domènech i Montaner	

Carrer de Maspujols, 21-23. 43206 Reus
Tel. 977 312 381
www.iesdimreus.cat · a/e: correu@iesdimreus.cat

Oferta educativa
Batxillerat:

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia
AMPA
Tel. específic de l’AMPA: 977 330 307
wwww.ampaiesdim.org
ampaiesdim@gmail.com
Titular
Generalitat de Catalunya
Horari
BAT i CFGM de 8.30 a 15.00 h
CAS de 8.30 a 14.00 h
CFGS de 15.30 a 22.00 h
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Cicles formatius de
grau mitjà

• Instal·lacions elèctriques i automàtiques
• Instal·lacions de telecomunicacions
• Manteniment electromecànic
• Mecanització

Cicles formatius de
grau superior

• Automatització i robòtica industrial.
Modalitat dual
• Mecatrònica industrial. Modalitat dual

• Programació de la producció en
fabricació mecànica. Modalitat dual

Programes de formació i
inserció, PFI

• Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i de gas
• Auxiliar de muntatge i manteniment
d’equips informàtics

Itinerari formatiu específic,
IFE

• Auxiliar en vendes i atenció al públic

Curs específic per a l’accés als cicles
formatius de grau superior (CAS)
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Institut Gabriel Ferrater i Soler	

Avinguda de Montblanc, 5-9. 43206 Reus
Tel. 977 342 010
https://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/ · a/e: e3006678@xtec.cat

Oferta educativa
Batxillerat:

• Humanitats
• Ciències i tecnologia
• Arts
Arts escèniques, música i dansa
Arts plàstiques, disseny i imatge

Centre Batxibac (doble
titulació):
Batxillerat-Baccalauréat

Batxillerat internacional: IB
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AMPA
http://ampainsgf.wordpress.com
apal113@tinet.org
977 346 285
Titular
Generalitat de Catalunya
Horari
BAT de 8.00 a 14.30 h
Bat internacional de 8.00 a 14.30 h i
dilluns de 15.30 h a 18.30 h

Institut Gaudí			

Carrer d’Osca, 1 · 43206 Reus
Tel. 977 313 495
http://agora.xtec.cat/iesgaudi/ · a/e: iesgaudi@xtec.cat

Oferta educativa
Batxillerat:

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

Cicles formatius de
grau mitjà:

• Atenció a persones en situació de
dependència. Modalitat dual

AMPA
ampa@insgaudi.net
Titular
Generalitat de Catalunya
Horari
BAT i CFGM de 8.30 a 15.00 h
CFGS de 15.15 a 21.35 h

Cicles formatius de
grau superior:

• Educació infantil. Modalitat dual
• Integració social. Modalitat dual
• Promoció per la igualtat de gènere.
Modalitat dual
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Institut d’Horticultura
i Jardineria				
5

Avinguda de Bellisens, 41. 43204 Reus
Tel. 977 753 929
www.hortojardi.com · a/e: e3007385@xtec.cat

Oferta educativa
Cicles formatius de
grau mitjà:
Titular
Generalitat de Catalunya
Horari
CFGS Prevenció de riscos laborals i
Educació i control ambiental:
de 15 a 21 h, de dilluns a dijous.
La resta de CFGS i de GM:
de 8 a 14 h

• Producció agroecològica
• Jardineria i floristeria
• Aprofitaments forestals i conservació del medi natural

Programes de formació i
inserció, PFI

• Auxiliar de jardineria: vivers i jardins

Cicles formatius de
grau superior

• Gestió forestal i medi natural
• Paisatgisme i medi rural. Modalitat dual
• Prevenció de riscos professionals
• Educació i control ambiental
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Institut Josep Tapiró 		

Carrer d’Astorga, 37-39. 43205 Reus
Tel. 977 773 471
www.tapiro.cat · a/e: iesjtapiro@tapiro.cat

Oferta educativa
Batxillerat:

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

AMPA
ampa@tapiro.cat
647 903 819

Cicles formatius de
grau mitjà:

Titular
Generalitat de Catalunya

• Perruqueria i cosmètica capil·lar

Cicles formatius de
grau superior:

• Ensenyament i animació socioesportiva

8

Horari
ESO, BAT, CFGM i CFGS:
de 8.30 a 15.00 h

7

Institut Roseta Mauri		

Carrer de Jaume Vidal i Alcover, 19 · 43204 Reus
Tel. 977 301 189
www.iesrosetamauri.org · a/e: insrosetamauri@iesrosetamauri.org

Oferta educativa
Batxillerat:

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia
AMPA
http://ampainsrosetamauri.blogspot.com
ampa.ins.rosetmauri@gmail.com
655 905 644
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Titular
Generalitat de Catalunya
Horari
BAT: de 8.30 a 15.00 h

Institut Salvador Vilaseca	

Carrer de Misericòrdia, 12 B. 43205 Reus
Tel. 977 756 047
http://savi.cat · a/e: iessalvadorvilaseca@xtec.cat

Oferta educativa
Batxillerat:

• Humanitats i ciències
• Ciències i tecnologia
• Batxillerat vinculat als estudis
professionals de música i dansa
• Batxillerat nocturn
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AMPA
ampasalvadorvilaseca@hotmail.com
Titular
Generalitat de Catalunya
Horari
BAT: 8.30 a 15.00 h
BAT nocturn: de 17.00 a 21.30 h

Escola d’Art i Disseny 		

Carrer del Vent, 6. 43201 Reus
Tel. 977 318 750
www.dipta.cat/eadr · a/e: sec.eadr@dipta.cat

Oferta educativa a partir de 18 anys
Cicles formatius de grau
superior d’arts plàstiques i
disseny:

• Projectes i direcció d’obres de
decoració
• Arquitectura efímera
• Gràfica audiovisual: perfil professional d’infografia 3D
• Creació de videojocs i entorns virtuals

Titular
Diputació de Tarragona
Horari
CFGS: de 8.30 a 15.00 h
o 15.30 a 21.00 h

9

Centres
d’Ensenyament
Privats
10

Col·legi La Salle			

Plaça de la Pastoreta, 10. 43205 Reus
Tel. 977 754 606
www.reus.lasalle.cat · a/e: lasallereus@lasalle.cat

Oferta educativa
Batxillerat (privat)

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia
• Batxillerat diploma dual: espanyol i
nord-americà
AMPA
ampasallereus@lasalle.cat

11

Titular
Gns. de les Escoles Cristianes
Horari
BAT: dilluns de 8.00 a 13.15 h
i de 15 a 17 h.
De dimarts a divendres
de 8.00 a 14.15 h

Col·legi Maria Rosa Molas

Carrer de la Mare Molas , 38. 43202 Reus
Tel. 977 312 740
www.mariarosamolas.org · a/e: e3002351@xtec.cat

Oferta educativa
Cicles formatius de
grau mitjà:

• Gestió administrativa. Modalitat dual
• Sistemes microinformàtics i xarxes.
Modalitat dual.
AMPA
www.ampamariarosamolas.org
info@ampamariarosamolas.org
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Titular
Gnes. Nostra Senyora de la Consolació
Horari
De dilluns a divendres
de 8.00 a 14.30 h

Col·legi Sant Josep 			

Raval de Robuster, 30. 43204 Reus
Tel. 977 755 703
www.xtec.cat/col-santjosep-reus · a/e: col-santjosep-reus@xtec.cat

Oferta educativa
Batxillerat (concertat)

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

10

AMPA
www.ampasantjosep.org
junta@ampasantjosep.org

Titular
Gnes. Carmelites Tereses de St. Josep
Horari
BAT: de 8 a 15 h
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Escola Puigcerver 			

Carrer d’Astorga, 13. 43205 Reus
Tel. 977 756 931
www.escolapuigcerver.cat · a/e: escolapuigcerver@xtec.cat

Oferta educativa
Batxillerat (concertat):

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia
• Arts plàstiques i disseny
AMPA
www.ampapuigcerver.com
ampapuigcerver10@gmail.com
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Titular
Puigcerver, SA
Horari
BAT: de 8 a 14 h/15 h i dimarts/
dimecres de 15.00 a 17.30 h

Institució Tarragona. Espai Aura

Carretera de la Canonja, 2. 43204 Reus
Tel. 977 250 001
https://tarragona.institucio.org/ca · a/e: aura@institucio.org

Oferta educativa
Batxillerat (privat)

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia
AMPA
ampa.aura@institucio.org

Titular
Institució Familiar d’Educació, SA
Horari
BAT: De 9.00 a 13.30 h i de 15 a 17 h

11

Centres
d’Ensenyament de
Llengües, Artístics i
Professionalitzadors
Centre de Normalització Lingüística
de l’Àrea de Reus MiQuel Ventura
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Carrer de l’Àliga de Reus, 1 -Mas Vilanova-. 43205 Reus
Tel. 977 128 861
www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/ · a/e: reus@cpnl.cat

Oferta educativa a partir de 18 anys (a partir de 16 si no s’ha
fet tota l’escolarització a Catalunya)
Titular
Cursos de català per a
Consorci per a la Normalització
persones adultes:
• Nivells: inicial (A1), bàsic (A2),
elemental (B1), intermedi (B2), de
suficiència (C1) i superior (C2)
• Modalitats: presencials, a distància i
en línia (parla.cat)

Lingüística

Programa Voluntariat
per la llengua
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Conservatori de Música

Carrer Llovera, 15 i Carrer Sant Jaume, 9-11 (dos edificis). 43201 Reus
Tel. 977 345 950
www.dipta.cat/cmreus · a/e: cmreus@dipta.cat

Oferta educativa a partir de 12 anys
Estudis de grau professional
de música (6 cursos)
• Instruments d’orquestra i instruments polifònics
• Especialitats:
Corda fregada
Corda polsada
Vent fusta
Vent metall
Percussió

12

AMPA
ampaconsreus@tinet.cat
Titular
Diputació de Tarragona
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Escola Oficial d’Idiomes 		

Passeig de la Boca de la Mina, 35 · 43206 Reus (costat Pere Mata)
Tel. 977 323 573
www.eoireus.cat · a/e: eoireus@xtec.cat

Oferta educativa a partir de 16 anys (o de 14 anys per a joves
que volen iniciar els estudis d’un altre idioma diferent al que
s’estudia a l’ESO)
Idiomes i nivells:

• Alemany
Bàsic (A2), Intermedi (B1 i B2)
• Anglès
Bàsic (A2), Intermedi (B1 i B2)
i Avançat (C1)
• Francès
Bàsic (A2), Intermedi (B1 i B2)
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Titular
Generalitat de Catalunya

Mas Carandell (IMFE i Fundació)

Carrer de Terol, 1. 43206 Reus
Tel. 977 010 850
www.mascarandell.cat · a/e: correu@mascarandell.cat

Oferta educativa a partir de 16 anys
Programes de formació i
inserció PFI i/o Pla transició
treball PTT:

• Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis
de restaurant i bar
• Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica
• Auxiliar de vendes, oficina i atenció
al públic
• Auxiliar de fontaneria, calefacció i
climatització
*Organitzats pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus a través de l’IMFE Mas
Carandell.

Certificats de professionalitat
oficials de nivells I, II i III:
Programes formatius d’acreditació
oficial de competències professionals

per desenvolupar una activitat laboral
d’acord amb les exigències del mercat
laboral. Mas Carandell ofereix certificats de tots els nivells: I,II i III.

Servei d’orientació
acadèmica i laboral:

• Orientació professional individual
i en grup.
• Centre oficial d’informació de
l’Acredita’t, programa d’acreditació de
competències professionals.
• Punt d’orientació i avaluació de
competències ACTIC

Formació
professionalitzadora:

Cursos de formació continuada presencials, semipresencials i per internet
de diversos àmbits professionals.

13

Centres de formació
d’adults públics i privats
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CFA REUS 			

Carrer d’Astorga, 21. 43205 Reus
Tel. 977 300 632
http://agora.xtec.cat/cfareus/ · a/e: e3008857@xtec.cat

Oferta educativa
Ensenyaments inicials

• Llengua catalana (nivell 1)
• Llengua castellana (nivell 1)
• Llengua anglesa (nivell 1)
COMPETIC inicial
Titular: Generalitat de Catalunya
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de
9 a 14 h i de 15 a 21 h. Divendres de 9 a 15 h.
Horari de secretaria: Dilluns i dimecres de
9 a 12 h i de 15 a 17 h. Divendres alterns
de 9 a 12 h

Ensenyaments bàsics

• Cicle de formació instrumental
(nivells 1, 2 i 3)
• Graduat en Educació Secundària (GES)
(nivells 1 i 2)

Curs específic per a l’accés
als cicles de grau mitjà (CAM)

20

Cursos de preparació per a
les proves d’accés a:

• Cicles formatius de grau superior
• Accés a la universitat per a majors
de 25 i 45 anys

Competències per a la
societat de la informació:
• COMPETIC (nivells 1, 2 i 3)
• Proves ACTIC
• Llengua anglesa (nivells 2 i 3)
• Llengua castellana (nivell 3)

CFA Escola Marta Mata	

Carrer de Terol, 1. 43206 Reus
Tel. 977 010 850
http://escolamartamatareus.blogspot.com.es/ · a/e: e3008882@xtec.cat

Oferta educativa

Tres períodes de matriculació: setembre, desembre i març

Ensenyaments inicials

• Informàtica: nivell inicial i/o usuari
• COMPETIC (inicial, 1 i 2 )

Ensenyaments bàsics
Titular: Ajuntament de Reus
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 21 h
i divendres de 9 a 13 h.
Horari de secretaria: De dilluns a
divendres de 9 a 14 h.

• Cicle de formació instrumental
(nivells 1, 2 i 3)
• Graduat en Educació Secundària
(GES) (nivells 1 i 2)

Cursos de preparació per a
les proves d’accés a:

• Cicles formatius de grau mitjà i de
grau superior
• Accés a la universitat per a majors
de 25 i 45 anys

Formació pel desenvolupament
professional Aula, SL		
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Carrer de Joan Maragall, 8 i Carrer Sant Celestí 25. 43202 Reus
Tel. 977 320 042
www.aula.cat · a/e: info@aula.cat

Oferta educativa (privada)

• Graduat en Educació Secundària (GES)
(nivells I i II)

Programes de formació i inserció PFI

Titular: Centre de titularitat privada
Horari: De 9.00 a 13.30 h i
de 16.30 a 20.30 h

14

• Auxiliar en comerç i atenció al client (NEE)
• Auxiliar en comerç i atenció al client
• Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis
administratius generals
Cicles formatius de grau mitjà:
• Gestió administrativa

Cicles formatius de grau superior:
• Administració de Sistemes informàtics en
xarxa

Servei d’orientació i
intermediació laboral:

• Agència de col.locació núm. 0900000032

Proves d’accés:

• Curs de preparació per la prova d’accés a
Grau Superior
• Curs de preparació per la prova d’accés Grau
Mitjà
• Curs de Preparació Prova d’Accés Majors de
25 i 45 anys
• Curs de preparació Selectivitat (PAV)

Ensenyaments
dels CFA
ENSENYAMENTS INICIALS
EN QUÈ CONSISTEIXEN?
En diversos cursos d’iniciació a diferents àmbits temàtics
(informàtica, idiomes, català i castellà).

TÍTOL QUE S’OBTÉ
En finalitzar el cicle instrumental (I, II i III) s’obté el certificat de formació instrumental.

A QUI S’ADREÇA?
• A persones que volen aprendre a llegir i escriure.

A QUI S’ADRECEN?

• A persones que volen millorar les competències co-

En general estan destinats a persones amb pocs o cap co-

municatives lingüístiques, de càlcul i de coneixement

neixement de cadascun dels àmbits.

del medi i de l’entorn.

Edat: 18 anys. Les persones majors de 16 anys o que els
compleixin durant l’any 2016 poden accedir al curs d’acolliment lingüístic del bloc d’ensenyaments inicials i bàsics.
Incorporació trimestral.

CICLE INSTRUMENTAL
EN QUÈ CONSISTEIX?
El treball de l’alumne va encaminat a:

• A persones que es volen preparar per fer després el
graduat d’educació secundària.
L’edat mínima és de 18 anys o fer-los durant l’any en curs.
Els alumnes entre 16 i 18 anys, cal consultar-ho als centres.

EL GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA (GES)
EN QUÈ CONSISTEIX?
• El GES és el títol que acredita la formació mínima que demana

• Millorar la comunicació oral i adquirir destreses en la

la nostra societat i el món del treball a les persones adultes.

comunicació escrita.

• Ofereix a les persones adultes la possibilitat de reprendre els

• Aprendre les operacions i els conceptes matemàtics

seus estudis i aconseguir, al final, el títol de graduat en educació

bàsics per tal de resoldre situacions de la vida diària.

secundària (GES)

• Comprendre els principals mecanismes que regeixen

• Un cop s’obté el GES es pot continuar la formació secundària

el medi físic i natural i la importància de conservar-lo.

postobligatòria

• Introduir-se en l’ús de les noves tecnologies.

• És el mateix títol que aconsegueixen els joves un cop han

• Millorar la confiança d’un mateix i augmentar l’auto-

superat l’educació secundària obligatòria (ESO) als instituts o

nomia, a la vegada que tot allò que s’ha après s’aplica

a les escoles.

a la vida personal, social i laboral.

ELS ESTUDIS ES DIVIDEIXEN
EN TRES NIVELLS
El cicle té una durada de tres cursos, que es poden allargar
o escurçar segons el nivell formatiu i les circumstàncies de
cada alumne.
INICI: Possibilitat d’incorporació a l’inici de cada trimestre.

Els estudis consten de tres àmbits on cadascun està
estructurat en Mòduls, que tenen un contingut homogeni i una durada d’un trimestre:
• Àmbit de comunicació: llengua catalana i literatura, llengua
castellana i literatura i llengua estrangera (anglès).
• Àmbit científic tecnològic: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologia, educació per a la salut i el medi ambient,
física i química, biologia i geologia.
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• Àmbit social: ciències socials, geografia i història, educació per

plàstiques i disseny permeten l’exempció de la part comuna

a la ciutadania.

de la prova d’accés i en el cas dels ensenyaments esportius,
l’exempció de la prova d’accés de caracter general.

A QUI S’ADREÇA?
L’edat mínima és de 18 anys o fer-los durant l’any en curs.
Els alumnes entre 16 i 18 anys, cal consultar-ho als centres.

Les matèries del curs s’estructuren entres ambits:
• Comunicació
• Social
• Científic tecnològic
La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores. (18 ho-

ELS ESTUDIS ES DIVIDEIXEN EN DOS NIVELLS

res setmanals).

• Tenen una durada d’un curs escolar amb la possibilitat

Poden accedir al curs les persones que no tenen el títol de

d’incorporar-se a l’inici de cada trimestre.

graduat en educació secundària obligatòria o equivalent

• Alguns mòduls del GES poden ser convalidats per es-

acadèmic i que l’any que es matriculen del curs complei-

tudis anteriors.

xen, com a mínim, 17 anys.

• Altres mòduls poden ser acreditats per mitjà d’una prova
d’avaluació inicial.
• Cada persona segueix un itinerari formatiu personalitzat per obtenir, al final, la mateixa titulació: el graduat en
educació secundària.
• Aquest itinerari personalitzat el confegeixen l’alumne i el tutor
que l’orientarà i acompanyarà durant tot el procés formatiu.
• La durada dels estudis en l’ensenyament presencial és
flexible ja que cada alumne té al seu abast la possibilitat

Cursos de
preparació per
a les proves
d’accés

d’escollir l’horari que més s’adapta a les seves necessitats.

FINALITZACIÓ DELS ESTUDIS
• Els estudis acaben quan es completen tots els mòduls de
l’itinerari formatiu personal i es fa la proposta de títol de

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES
PROVES D’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

graduat en educació secundària.

EN QUÈ CONSISTEIX?

• Es pot demanar la baixa en qualsevol moment i, més

Es tracta d’un curs adreçat a aquelles persones majors de

endavant, en altres trimestres, reprendre els estudis.

16 anys que, sense el títol de GES, volen accedir a algun
dels cicles formatius de grau mitjà i millorar, d’aquesta ma-

CURS ESPECÍFIC PER A
L’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
(CAM)				
Aquests estudis permeten a les persones que el superen
l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d’arts
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nera, el seu futur professional.
Els estudis s’organitzen per a treballar les competències
següents que seran matèria d’examen:
• Competència en llengua castellana
• Competència en llengua catalana
• Competència en llengua estrangera
• Competència social i ciutadana
• Competència matemàtica

• Competència d’interacció amb el món físic

A QUI S’ADREÇA?

• Competència en tecnologies

Cal tenir un mínim de 19 anys o complir-los durant l’any de

És un curs presencial. Es demana una assistència mínima
del 80% a les classes per a obtenir el certificat.

CALENDARI
El curs comença el setembre i acaba just abans de les proves que convoca el Departament d’Ensenyament.

CURS DE PREPARACIÓ PER A
LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
EN QUÈ CONSISTEIX?
El curs prepara a l’alumne per superar les proves d’accés
als cicles formatius de grau superior que el Departament
d’Educació convoca una vegada a l’any.
L’objectiu de la prova d’accés als cicles formatius de grau
superior és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en

la prova. Amb 18 anys es pot accedir al curs si es té el títol
de tècnic mitjà per haver aprovat un cicle de grau mitjà.

CALENDARI
El curs comença el setembre i acaba just abans de les
proves que convoca el Departament d’Ensenyament.

CURS D’ACCÉS A
LA UNIVERSITAT PER A
MAJORS DE 25 i 45 ANYS
EN QUÈ CONSISTEIX?
Superar les proves d’accés a la universitat per a majors de 25
anys, és una de les vies per accedir als estudis universitaris.
El curs serveix per a preparar els continguts, segons temaris oficials, de les assignatures que formen part de les dues
parts de la prova:

relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats

• Part comuna: comentari de text, llengua catalana, llen-

referents al camp professional de què es tracti.

gua castellana i llengua estrangera.

Aquesta és una via d’accés als cicles formatius de grau
superior reservada per a aquelles persones que no tenen la
titulació acadèmica per accedir-hi directament, és a dir, no
posseeixen el batxillerat LOGSE, el COU o la FP2.
Durant el curs es treballen els continguts de les assignatures definits en els temaris oficials de cadascuna de les
parts de la prova, que són les següents:

• Part específica: dues assignatures en funció d’alguna de
les modalitats d’accés als diferents graus

A QUI S’ADREÇA?
Poden fer les proves les persones més grans de 25 anys
(cal complir-los abans de l’1 d’octubre de l’any que es fan
les proves) que no tinguin cap titulació que els permeti
accedir a la universitat, és a dir, que no tinguin el COU o

a) Part comuna: català, castellà, llengua estrangera i

el batxillerat aprovat ni un títol d’FP2 o cicle formatiu de

matemàtiques.

grau superior de la família segons els estudis als quals es

b) Part específica: dues matèries en funció del cicle

vulgui accedir.

formatiu que es vol accedir.
Segons l’experiència laboral hi ha la possibilitat d’obtenir

CALENDARI

l’exempció de la part específica si es demana per mitjà

El curs comença a finals de setembre i acaba immediata-

una sol·licitud normalitzada a l’administració del Depar-

ment abans de la realització de la prova oficial que convo-

tament d’Ensenyament.

ca el Consell Interuniversitari de Catalunya.
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Calendari
preinscripció
COMPETÈNCIES PER A
LA SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
EN QUÈ CONSISTEIX?
Són les competències bàsiques en tecnologies de la informació i en llengua estrangera per desenvolupar-se en la
societat actual.

INFORMÀTICA		
Els ensenyaments d’informàtica tenen l’objectiu de facilitar l’adquisició de la competència digital entesa com la
combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.
El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça
a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2
i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements
bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de
textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

A QUI S’ADREÇA?
Poden accedir-hi les persones més grans de 18 anys i les
que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la
formació.

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els
següents:
• De l’1 al 12 d’abril, per als ensenyaments professionals
de música i dansa.
• Del 29 de març al 9 d’abril , per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
• Del 15 d’abril al 4 de juny, per als cicles d’animació en
circ i de tècniques d’actuació teatral.
• Del 13 al 24 de maig, per a les llars d’infants
• Del 6 de maig al 7 de juny, per als ensenyaments esportius (primer període).
• Del 14 al 24 de maig, per al batxillerat, els cicles de
grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i
disseny.
• Del 13 al 24 de maig, per als programes de formació i
inserció.
• Del 29 de maig al 5 de juny, per als cicles de grau
superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
• Del 18 al 25 de juny, per als ensenyaments d’educació
d’adults.
• De l’1 al 5 de juliol, per al curs de formació específic per
a l’accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s’imparteixen en centres de formació d’adults que segueixen el seu
calendari.
• Del 2 al 5 de setembre, per als cursos extensius i per
al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les
escoles oficials d’idiomes.

Per a cada tipus d’ensenyament cal consultar el
calendari específic del procés de preinscripció i
matrícula.
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Català per a
persones adultes
CURSOS DE CATALÀ		
A QUI S’ADRECEN?
S’adrecen a persones majors d’edat que ja tenen assolida
una formació bàsica general i a joves de 16 anys. Els joves
de 16 anys haurien de portar una autorització del pares
i no haurien d’haver cursat l’escolarització obligatòria a
Catalunya.

EN QUÈ CONSISTEIXEN?

escrita. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del
curs I3, s’obté el certificat oficial de nivell intermedi (B2).

NIVELL DE SUFICIÈNCIA (C1)		
Els cursos de nivell de suficiència s’adrecen a les persones que
necessiten perfeccionar l’expressió oral i escrita en situacions
formals. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del
curs S3, s’obté el certificat oficial de nivell de suficiència (C1).

NIVELL SUPERIOR (C2)

NIVELL INICIAL (A1)		

Els cursos de nivell superior s’adrecen a les persones que

El curs de nivell inicial va destinat a aquelles persones alfa-

necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua

betitzades que parlen llengües molt allunyades del català

catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més

i que no saben expressar-se amb cap llengua romànica.

alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen

El curs de nivell inicial els facilita l’accés a l’aprenentatge

continguts del domini pràctic de la llengua. Si se supera

de llengua catalana i els aporta els elements lingüístics

l’examen oficial que es fa al final del curs, s’obté el certifi-

necessaris per poder iniciar els cursos de nivell bàsic amb

cat oficial de nivell superior (C2).

igualtat de condicions que la resta d’alumnes.

ALTRES				
NIVELL BÀSIC (A2)				

• Tallers d’ortografia, de tècniques d’expressió escrita, de

Els cursos de nivell bàsic s’adrecen a les persones alfabe-

parlar en públic i altres, per a persones que volen perfecci-

titzades que no entenen el català o bé s’expressen amb

onar les seves habilitats comunicatives.

força dificultats en aquesta llengua. Si se supera l’examen

• Parelles lingüístiques amb el Voluntariat per la llengua (vxl.cat).

oficial que es fa al final del curs B3, s’obté el certificat
oficial de nivell bàsic (A2).

COM ES PODEN FER?
Tots els cursos s’imparteixen en modalitat presencial i en

NIVELL ELEMENTAL (B1)		

semipresencial en línia (www.parla.cat).

Els cursos de nivell elemental s’adrecen a les persones que
saben expressar-se en català en converses senzilles, però

MATRÍCULA i HORARIS

tenen problemes de correcció i fluïdesa. Si se supera l’exa-

Els quatre períodes de matriculació són al setembre, al de-

men oficial que es fa al final del curs E3, s’obté el certificat

sembre, al març i al juny.

oficial de nivell elemental (B1).

Podeu consultar les dates exactes de matriculació, de les
proves de nivell i dels horaris (matí, tarda, vespre i nit) a

NIVELL INTERMEDI (B2)		

www.cpnl.cat/reus o al telèfon 977 128 861.

Els cursos de nivell intermedi s’adrecen a les persones que
parlen en català, però tenen un domini baix de l’expressió
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Informa-te’n a l’OME:
Carrer de Rosselló, 2-8.
43201 Reus
Tel. 977 010 046
www.reus.cat
ome.educacio@reus.cat

