FORMACIÓ DEL SEGLE XXI

FORMACIÓ D’ADULTS + 16

Pràctica i eficaç

Competència professionalitzadora

ACCÉS a Cicles Formatius
Fins a 2 punts de valoració en les proves si fas el curs amb nosaltres!
De dilluns a dijous de 9.30 a 13h i divendres de 9.30 a 11h.
REQUISITS DE MATRICULACIÓ
Per grau mitjà
• Tenir fets els 17 anys durant l’any
de convocatòria.
• No poden inscriure's les persones
que tenen la titulació acadèmica o
els ensenyaments que permeten
l'accés directe als cicles formatius
de grau mitjà (ESO o equivalent,
el curs específic d'accés, formació
professional bàsica o un PQPI)
Per grau superior:
• Tenir 19 anys o fer-los en l’any natural.
• Tenir 18 anys si tens un grau mitjà i vols fer el superior de la mateixa família (només part
comuna).

SOM DIFERENTS!
A daVINCI prioritzem l’aprenentatge dels nostres alumnes a partir de les
seves habilitats i capacitats. I els ensenyem les estratègies més útils
segons si són visuals, auditius o kinestèsics.
Oferim horaris racionalitzats, amb espais múltiples i temps de descans.
El nostre objectiu és formar persones fent servir el sentit comú i adaptantnos a les necessitats de cadascú. Volem un espai de motivació i escolta.

INFORMACIÓ GENERAL
Preparació de les proves d’accés a Grau Mitjà i
Grau Superior; per als estudiants que no tenen
el graduat en ESO (grau mitjà) o el batxillerat
(grau superior).

Viu la màgia
de daVINCI

INFORMACIÓ DEL CURS

CERTIFICACIÓ

DURADA: de setembre a maig.
La prova d’accés té lloc durant el mes de
maig. Disposem de material de suport
propi i assessorem sobre els continguts
de la prova i les possibilitats de cursar
posteriorment el cicle formatiu de Gestió
Administrativa.

El centre emet una certificació en acabar
el curs que se suma a la qualificació
obtinguda en la prova general d’accés que
convoca el Departament d’Ensenyament.
(màxim 2 punts).

TUTORIA INDIVIDUALITZADA.
Entrevista inicial, valoració dels estudis anteriors a partir de l’expedient acadèmic
(convalidacions, també PQPI), orientació per triar el millor itinerari i l’estratègia
d’aprenentatge adient.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI, NIE o passaport;
Expedient acadèmic
Dades bancàries;
Justificant de pagament de la inscripció.

Per més informació:
escdavinci@xtec.cat

PREU : Curs sencer 1.985 € Inscripció 190 € i 9 mensualitats de 220,60€
Material didàctic, dossiers de treball i campus virtual inclòs. Els llibres que es
considerin necessaris es paguen a part.
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