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Curs

Per més informació
i inscripcions:

A l’OAC de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet

Pels mòduls professionals a
l’Institut Castellet.

Pels cursos de Gent Gran a
l’Esplai d’Avis.

 

Places limitades.

En cas de no arribar a un mínim
d’alumnat no es realitzarà el curs.

Per l’aplicació del preu de desocupat
cal presentar documentació acreditativa.

Amb el suport de:

 Notes

L’Associació de Gent Gran de l’Esplai d’Avis de 
Sant Vicenç organitza diferents tallers, oberts a 
la participació de tothom:

Memòria. Manualitats, Tai-txi, Cant Coral. 
Expressió Corporal. Català, Ball en línia, Ioga, 
Taller de les emocions.
Inicia’t a la informàtica. Retoc fotogràfic i 
presentacions digitals. Connecta’t a la xarxa. 
Incorpora internet al teu dia a dia.

MÒDULS PROFESSIONALS

El currículum dels cicles formatius s’estructura 
en mòduls professionals. 
Per tal de facilitar l’aprenentatge al llarg de la 
vida i la incorporació de la població adulta a la 
formació. Els mòduls professionals s’organit-
zen en unitats més petites de formació amb 
una durada d’aproximadament 30-60 hores. 

Característiques de les Unitats Formatives:

• Tenen coherència didàctica per a l’aprenentatge
• Tenen valor i sentit en el treball.
• Faciliten l’accés de les persones adultes a la 
formació.
• Són unitats avaluables i certificables.
• La superació de totes les unitats formatives 
donarà lloc a la superació i certificació del mòdul 
professional

A l’Institut Castellet es fan mòduls professio-
nals en Tècnic en construcció
( cobertes, impermeabilitzacions i aïllaments, 
revestiments,...) i Tècnic de Sistemes Microin-
formàtics i Xarxes ( muntatge i manteniment 
d’equips, aplicacions informàtiques, xarxes 
locals, aplicacions web,...)

Cursos per a gent gran



CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’AC-
CÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
i/o PER A LA PROVA DE GRADUAT EN EDUCA-
CIÓ SECUNDÀRIA (ESO).

Curs adreçat a persones que no disposin de la 
titulació de graduat en secundària  i vulguin 
presentar-se a la prova d’accés per cursar un 
cicle formatiu i/o a la prova de Graduat en  
Educació Secundària i, així, reincorporar-se al 
mercat laboral amb més qualificació professio-
nal.

Durada: D’octubre de 2016 a finals d’abril de 
2017. De dilluns a dijous de 16 a 20 h
Lloc: Institut Castellet
Preu: General 50 € / Desocupats 25 €

CURS DE GESTIÓ DE MAGATZEM

Dotar als participants de la formació 
necessària per a obtenir el perfil professional 
per poder fer operacions auxiliars de magat-
zem.
El curs inclou carnet de manipulació d’ali-
ments i carnet d’operador de carretons i plata-
forma elevadora.

Durada:  100h, 50 h de teòrica ( 42 a l’aula + 8 
manipulació de Carretilles) i 50 h de pràcti-
ques a empreses.
De dilluns a divendres de 9 a 13 h
Inici el 27 de setembre, 
     
Lloc: Espai Impuls (teòrica); a Manresa (mani-
pulació de Carretilles).
Municipis de la comarca (pràctiques)
Preu: Gratuït
Col·labora: Fundació EMI
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CURS DE MONITOR/A DE MENJADOR
ESCOLAR

Dotar als participants de la formació 
necessària per a obtenir el perfil professional 
de monitor/a de menjador escolar.

Durada:  25 hores ( 6 sessions de 5 hores)
Novembre i desembre de 2016
     
Lloc: Aula de Cal Soler
Preu: 20€ i Gratuït per desocupats
Col·labora: El CAE

Informàtica

CURS DE PREPARACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE 
L’ACREDITACIÓ ACTIC (nivell mitjà)

L’ACTIC correspon a la denominació  “acredita-
ció de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació “
Les persones que superen satisfactòriament la 
prova obtenen un certificat que emet la Gene-
ralitat, i que els possibilita acreditar un deter-
minat nivell de competències en TIC davant de 
qualsevol empresa o administració. Aquests 
certificats són, doncs, una eina que pot facili-
tar l'obtenció d'una feina, la promoció profes-
sional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o 
l'obtenció d'una certificació professional.

Durada:  d’octubre a desembre de 2016 
els dimarts de 16 a 19.30 h

Lloc: Institut Castellet                                                                                     
Preu:  25 € / desocupats 10€   
Col·labora:  Aula Nova Bages

Cursos de Català
NIVELL A2  (antic nivell A bàsic)

Són cursos adreçats a persones no catalano-
parlants que volen desenvolupar les habilitats 
de comprensió i producció orals, amb la 
finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, 
pugui resoldre en català les necessitats 
fonamentals de la vida quotidiana.

Durada: d’octubre a principis de juny
Els dimecres i divendres de 10 a 11.30 h
Lloc: Aula de Formació de la Biblioteca
Preu: gratuït 

NIVELL B2  (antic nivell B)

Aprendre a expressar-se per escrit i oralment 
en varietat estàndard i en diferents registres, 
de manera prou precisa, fluida i correcta 
perquè pugui ser comprensible per al recep-
tor i amb un grau de coherència i adequació 
acceptables.

Durada:  d’octubre de 2016 a maig de 2017
Els dilluns de 17 a 20 h
Lloc: Institut Castellet
Preu: general 90 € / Desocupats 45 €  

NIVELL C1 (antic nivell C)

Assolir un bon domini de la llengua general i 
les competències comunica-tives adequades 
per comunicar-se en varietat estàndard, 
oralment i per escrit, de manera flexible i 
eficaç en les situacions comunicatives de 
caràcter formal.

Durada:  d’octubre de 2016 a maig de 2017
Els dimecres de 17 a 20 h
Lloc: Institut Castellet
Preu: general 90 € / Desocupats 45 €  


