FORMACIÓ DEL SEGLE XXI
Pràctica i eficaç

FORMACIÓ D’ADULTS + 16
Competència professionalitzadora

GES GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
VINE A TREURE’T L’ESO A daVINCI
De dilluns a dijous de 9.30 a 13h i
divendres de 9:30 a 11h..
REQUISITS DE MATRICULACIÓ
Adults majors de 18 anys o majors
de 16 en un d’aquests casos:
-

esportistes d’alt rendiment
treballadors amb limitacions horàries
persones amb necessitats
específiques o circumstàncies
especials justificades.

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.

ORGANITZACIÓ I DURADA
L’organització dels continguts es fa en
tres àmbits:
CIENTÍFIC –TECNOLÒGIC,
COMUNICACIÓ i
SOCIAL
Els continguts es despleguen en mòduls.
Cal cursar els mòduls obligatoris i els
optatius que ofereix el centre sempre que
no estiguin convalidats.

Viu la màgia
de daVINCI

Els mòduls són trimestrals (35 hores),
s’imparteixen al llarg de dos cursos
acadèmics i l’alumn@ n’ha de cursar com
a màxim 34 distribuïts en dos nivells.
La durada és d’1 o 2 cursos segons
l’expedient personal.

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
(o notes de 2n cicle d’ESO signades per direcció);
Dades bancàries;
Fotografia carnet;
Justificant de pagament de la inscripció.

PREU

Inscripció 190 €

Núm. mòduls
17 mòduls (curs sencer)
12 mòduls
9 mòduls
5 mòduls

CURS 2017 - 2018
Del 18 de setembre al 14 de juny
Matrícula oberta tot l’any
Per més informació:
escdavinci@xtec.cat

Curs sencer 1.440 €
Preu curs
1.440 €
1.215 €
1.080 €
675 €

Al comptat 10% dte.*
1.296 €
1.093 €
972 €
607 €

Trimestral
480 €
405 €
360 €
225 €
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