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NORMATIVA
Per tal d’evitar cues innecessàries, cada dia de matrícula es
repartiran números per a establir l’ordre de matrícula del dia (el
fet de tindre número no assegura que s’obtinga plaça). El Centre
no es responsabilitza dels diferents sistemes que les persones
facen servir per tal d’organitzar-se en la cua.
Per a reduir el volum de persones que es troben realitzant la
matrícula presencial, cada persona podrà formalitzar la matrícula
de DUES PERSONES.
No es matricularà a cap persona que no aporte la documentació
requerida. El Centre no farà cap fotocòpia.
Una mateixa persona pot matricular-se en diferents cursos
sempre que no coincidisquen en horari (encara que siga
parcialment).
Els grups tenen places limitades. Una vegada els grups estiguen
tancats es confeccionarà una llista d’espera.
La matrícula mínima per a confeccionar un grup és de 10 persones.
Per tal de moure les llistes d’espera, el 21 d’octubre es cursarà
baixa automàtica a totes aquelles persones que encara no hagen
assistit a les classes o que, en cas de força major, no hagen
justiﬁcat la seua absència al Centre d’FPA. Aquesta baixa
automàtica s’efectuarà encara que s’haja realitzat el pagament i
no es tornaran els diners.
A partir del 21 d’octubre, en cas de quedar places lliures, es
telefonarà a les persones de la llista d’espera per rigorós ordre
d’inscripció per tal que formalitzen la matrícula al Centre.
En els grups de valencià i d’anglés, el professorat pot demanar la
realització d’una prova de nivell que es farà en la data que el
Centre determine.
Una vegada abonat el preu de la matrícula, s’entén que la
persona està matriculada i no es realitzaran devolucions per cap
motiu, excepte en el cas d’errada en el procediment per part de la
pròpia administració.
*Certiﬁcat d’Aproﬁtament i Informe de Promoció són
documents expedits pel Centre d’FPA que acrediten que la
persona ha aprovat el curs i pot promocionar.

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
d’Almussafes és un Centre Públic d’FPA autoritzat per la
Conselleria d’Educació i que, per tant, està subjecte a la normativa
que aquesta desplega en matèria de formació d'adults.

Para evitar colas innecesarias, cada día de matrícula se
repartirán números para establecer el orden de matrícula
del día (tener número no asegura que se obtenga plaza). El
Centro no se responsabiliza de los diferentes sistemas que
las personas usen para organizarse en la cola.
Para reducir el volumen de personas realizando la matrícula
presencial, cada persona podrá formalizar la matrícula de
DOS PERSONAS.
No se matriculará a ninguna persona que no aporte la
documentación requerida. El Centro no hará ninguna fotocopia.
Una misma persona puede matricularse en diferentes
cursos siempre que no coincidan en horario (aunque sea
parcialmente).
Los grupos tienen plazas limitadas. Una vez los grupos estén
cerrados se confeccionará una lista de espera.
La matrícula mínima para confeccionar un grupo es de 10
personas.
Para mover las listas de espera, el 21 de octubre se cursará
baja automática a todas aquellas personas que todavía no
hayan asistido a las clases o que, en caso de fuerza mayor, no
hayan justiﬁcado su ausencia al Centro de FPA. Esta baja
automática se efectuará aunque se haya realizado el pago y
no se devolverá el dinero.
A partir del 21 de octubre, en caso de quedar plazas libres,
se llamará por teléfono a las personas de la lista de espera
por riguroso orden de inscripción para que formalicen la
matrícula en el Centro.
En los grupos de valenciano e inglés, el profesorado puede
pedir la realización de una prueba de nivel que se hará en
la fecha que el centro determine.
Una vez abonado el precio de la matrícula, se entenderá
que la persona está matriculada y no se realizarán
devoluciones por ningún motivo, excepto en caso de error
en el procedimiento por parte de la propia administración.
*Certiﬁcado de Aprovechamiento e Informe de Promoción
son documentos expedidos por el Centro de FPA que
acreditan que la persona ha aprobado el curso y puede
promocionar.
El Centro Municipal de Formación de Personas Adultas
de Almussafes es un Centro Público de FPA autorizado
por la Consellería de Educación y que, por lo tanto, está
sujeto a la normativa que la misma desarrolla en materia
de formación de adultos.

PROCEDIMENT
DE MATRÍCULA

Lloc: Al Centre de Formació de Persones Adultes
Horari: De 16:00 a 20:00, en les dates indicades
1 fotograﬁa
Fotocòpia de DNI/NIE o passaport
Full de matrícula correctament emplenat

!

Amb l'objectiu de reduir el volum de persones que
es troben tramitant matrícules presencialment,
cada persona podrà formalitzar la de dues persones.
El pagament de l'import del curs es podrà efectuar mitjançant targeta bancària al Centre d’FPA en el moment de
realitzar la inscripció o en qualsevol sucursal de «La Caixa» en
un termini de 3 dies, passats els quals es perdrà la inscripció
realitzada.
La matrícula quedarà formalitzada en el moment d'efectuar
el pagament (sense perjudici de la normativa del CMFPA relativa a les baixes) i no se faran devolucions per cap motiu, excepte en cas d’alguna errada en el procediment per part de
l’administració.

+

S'aplicaran les boniﬁcacions establides per
l'Ajuntament d'Almussafes.

CURSOS DE FORMACIÓ
BÀSICA (CULTURA GENERAL)
Requisits d’edat: ser major de 18 anys o complir-los el 2022

Horari: de dilluns a divendres de 16:00 a 18:00

Gratuïts

Cursos de cultura general que poden realitzar-se de forma independent o en la seua totalitat,
sempre que no disposeu d’un títol de Graduat en Educació Secundària o Formació Superior.

CURS DE MATEMÀTIQUES
Aprendrem les principals operacions matemàtiques aplicades a la resolució de problemes
quotidians, així com jocs i activitats relacionades amb el llenguatge matemàtic.

CURS DE VALENCIÀ
Ens familiaritzarem amb el valencià escrit i les seues principals regles ortogràﬁques i també
millorarem els recursos expressius i la conversa en aquesta llengua.

CURS DE CASTELLÀ
Consolidarem la lectoescriptura i millorarem el nostre coneixement del castellà, l'ortograﬁa i
l'expressió escrita, la lectura i la conversa en aquesta llengua.

CURS DE CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA, GEOGRAFIA, ART...
Tractarem temes d'actualitat i de la nostra història, així com de la nostra geograﬁa i del món del l'art.

CURS DE L’ORDINADOR I EXERCICIS D’AGILITAT MENTAL
Ens iniciarem en l'ús de l'ordinador i també realitzarem jocs d'agilitat mental i activitats per tal
d’entrenar la memòria.

CURS DE CIÈNCIES NATURALS: NATURALESA, ECOLOGIA I SALUT
Tractarem temes relacionats amb la natura, l’ecologia i amb com ens relacionem els humans
amb l'entorn. També parlarem sobre qüestions referents a la salut i a hàbits de vida saludable.

DIES DE MATRÍCULA: 5 i 6 de setembre

CURSOS DE GRADUAT EN
SECUNDÀRIA (1r i 2n nivell)
Requisits d’edat: ser major de 18 anys o complir-los el 2022
Cursos que duen a l’obtenció del Títol de Graduat en Secundària

Horari:
de dilluns a divendres
de 18:00 a 21:00

Gratuïts

*Aquelles persones que disposen de notes aprovades de l'IES (3r o 4t d'ESO) o de les Proves
Lliures de Graduat, cal que aporten la certiﬁcació que ho acredita el dia de la matrícula.

DIES DE MATRÍCULA: 5 i 6 de setembre

CURS D’ACCÉS A CICLES
FORMATIUS DE GRAU
SUPERIOR
Requisits d’edat: ser major de 18 anys o complir-los el 2022
Part comuna i especíﬁques de l’opció d’Humanitats

Horari:
dimarts i dimecres
de 18:00 a 21:00
dijous de 19:00 a 21:00
divendres de 17:30 a 21:00

Preu: 30€

DIES DE MATRÍCULA:
7 de setembre: matrícula per a les PERSONES EMPADRONADES
14 de setembre: MATRÍCULA OBERTA per ordre d’inscripció ﬁns
completar les places disponibles.

CURSOS D’ANGLÉS
Requisits d’edat: ser major de 18 anys o complir-los el 2022
*Els grups d’anglés A2 i B2-1 disposaran d’un temps addicional
per a preparar el «speaking».

Horaris:

Preu: 30€

Anglés iniciació: dilluns de 16:30 a 18:30 h.
*Per a aquelles persones que mai no han tingut cap contacte amb l'anglés.
Anglés A1: dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 h.
Anglés A2: dilluns de 17:00 h a 18:30 h. i dimecres de 16:30 a 18:00 h.
Anglés B1 (EOI): dimarts i dijous de 18:00 a 19:30 h. + part oral «speaking» (1 h.)
Anglés B1 (PET): dilluns i dimecres de 19:30 a 21:00 h.
Anglés B2-1: dimecres de 18:00 a 19:30 h. i divendres de 17:30 a 19:00 h.
Anglés B2-2: dimarts i dijous de 19:00 a 21:00 h.

DIES DE MATRÍCULA
5 i 6 de setembre: PROVES DE NIVELL I ADSCRIPCIÓ per al nou alumnat
* Aquelles persones que no tenen cap certiﬁcació dels seus coneixements d'anglés
(acreditacions, certiﬁcats d'estudis, etc.) hauran de passar pel centre obligatòriament en
horari de 17 a 20 h. per tal de realitzar una prova de nivell i ser adscrites al nivell corresponent.
* Al tauler d'anuncis del Centre es poden consultar les taules d'equivalències.
7 de setembre: matrícula d'Anglés Iniciació, Anglés A1 i Anglés A2 per a persones empadronades.
8 de setembre: matrícula d'Angés B1, Anglés B2-1 i Anglés B2-2 per a persones empadronades.
13 de setembre: matrícula per a PERSONES NO EMPADRONADES AMB CERTIFICAT
D’APROFITAMENT O INFORME DE PROMOCIÓ del curs 2021-22 en els grups de: Anglés Iniciació,
Anglés A1, Anglés A2, Anglés B1 i Anglés B2-1 i que desitgen matricular-se en el següent nivell
d'aquesta mateixa formació.
14 de setembre: MATRÍCULA OBERTA per ordre d'inscripció ﬁns completar les places disponibles.

RACÓ D’ANGLÉS
Requisits d’edat: ser major de 18 anys o complir-los el 2022

Gratuïts

Grups de conversa en llengua anglesa en els quals podràs practicar amb altres persones
diferents situacions comunicatives.

Horaris:
Racó A (nivell A1): dilluns de 17:00 a 18:00 h.
Racó B (nivell A2): dilluns de 16:00 a 17:00 h.
Racó C (nivell B1): dilluns de 18:30 a 19:30 h.
Racó D (nivell B2-1): dimecres de 17:00 a 18:00 h.

DIES DE MATRÍCULA
5 i 6 de setembre: orientació i assessorament al nou alumnat.
7 de setembre: matrícula d'Anglés Iniciació, Anglés A1 i Anglés A2 per a
PERSONES EMPADRONADES.
8 de setembre: matrícula d'Angés B1, Anglés B2-1 i Anglés B2-2 per a
PERSONES EMPADRONADES.
14 de setembre: MATRÍCULA OBERTA per ordre d'inscripció ﬁns completar
les places disponibles.

CURSOS DE VALENCIÀ
Requisits d’edat: ser major de 18 anys o complir-los el 2022

Gratuïts
Altres requisits: Per matricular-se en cadascun dels nivells, cal estar en possessió del nivell anterior o acreditar-lo amb certiﬁcació equivalent. En altre cas, cal realitzar una PROVA DE NIVELL en
les dates establertes.

Horaris:
Valencià A2: dimarts i divendres de 16:00 a 17:30 h.
Valencià B1: dilluns i dimecres de 16:00 a 17:30 h.
Valencià B2: dimarts i dijous de 16:00 a 17:30 h.
Valencià C1: dimecres de 18:00 a 20:00 h. + preparació part oral (1 h.)
Valencià C2: divendres de 17:00 a 19:00 h. + preparació part oral (1 h.)

DIES DE MATRÍCULA
5 i 6 de setembre: proves de nivell i assessorament per al nou alumnat.
9 de setembre: matrícula de Valencià A2, B1, B2, C1 i C2 per a les PERSONES
EMPADRONADES
13 de setembre: matrícula per a PERSONES NO EMPADRONADES AMB
CERTIFICAT D’APROFITAMENT del curs 2021-22 en els grups de Valencià A2,
B1, B2 i C1 que desitgen matricular-se en el següent nivell d'aquesta
mateixa formació.
14 de setembre: MATRÍCULA OBERTA per ordre d'inscripció ﬁns completar
les places disponibles.

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Requisitos de edad: Ser mayores de 18 años o cumplirlos en 2022

Gratis

*Las personas deberán hacer una prueba para poder ser asignadas al nivel correspondiente

Horarios:
Español A1: lunes de 19:00 a 21:00 h.
Español A2: miércoles de 19:00 a 21:00 h.

DÍAS DE MATRÍCULA: 5 y 6 de septiembre

CURSOS D’INFORMÀTICA
Requisits d’edat: ser major de 18 anys o complir-los el 2022

Horaris:

Preu: 30€

Informàtica Iniciació: dimecres de 16:00 a 18:00 h.
Ús bàsic de mòbils: dijous de 16:00 a 18:00 h.

DIES DE MATRÍCULA:
7 de setembre: matrícula per a les PERSONES EMPADRONADES
14 de setembre: MATRÍCULA OBERTA per ordre d’inscripció ﬁns
completar les places disponibles.

