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Plaça Pirineus, 1
08820, El Prat de Llobregat
T. 93 479 56 96
a8056572@xtec.cat

cfaterrabaixa.cat
BUS
65, 175, 21, L78, PR1, PR2, PR3
METRO L9
Cèntric, Parc Nou

Dipòsit legal: B 18218-2019

Av. Onze de Setembre

Acreditació
CERTIFICAT DE F1

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

TÍTOL D’ESO

Continuïtat
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Oferta formativa
FORMACIÓ INSTRUMENTAL (FI)
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Preparació proves d’accés
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PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CFGM

PROVES D’ACCÉS A CFGM

CFGM DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A CFGS

PROVES D’ACCÉS A CFGS

CFGS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS
PER A MAJORS DE 25 ANYS

PROVES D’ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

CFGS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Llengües
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Informàtica*

L’horari de funcionament
del centre és de 9 a 21 hores,
i organitza les seves activitats
en franges horàries de matí,
tarda i vespre.

BATXILLERAT
CFGM DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CFGS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

LLENGUA CATALANA
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

EQUIVALENT AL NIVELL B1
Marc europeu comú de referència per a les llengües

EOI (Escoles oficials d’idiomes)

LLENGUA CASTELLANA
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

EQUIVALENT AL NIVELL B1
Marc europeu comú de referència per a les llengües

EOI (Escoles oficials d’idiomes)

LLENGUA ANGLESA
Nivell A1 Nivell A2.1

Nivell A2.2

EQUIVALENT AL NIVELL A2.2
Marc europeu comú de referència per a les llengües

EOI (Escoles oficials d’idiomes)
Accés directe EOI

LLENGUA FRANCESA
Nivell A1 Nivell A2.1 Nivell A2.2

EQUIVALENT AL NIVELL A2.2
Marc europeu comú de referència per a les llengües

EOI (Escoles oficials d’idiomes)
Accés directe EOI

INFORMÀTICA
Competic-1 Competic-2
(*) Properament

Competic-3

Una escola
oberta a tothom

Centre de formació de persones adultes

Oferta formativa
Quins són els nostres objectius?

Formar en els ensenyaments que en cada moment siguin obligatoris
d’acord amb les metodologies adequades a la població adulta.
Preparar per a l’accés a les etapes del sistema educatiu de règim
general i de règim especial, si escau.

Possibilitar el desenvolupament del projecte personal i professional
i la participació social de cada persona.
Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més
adequades als seus interessos i possibilitats.
Validar les competències adquirides per qualsevol altra via.

Els ensenyaments d’educació d’adults són el conjunt d’activitats d’aprenentatge que s'adrecen a les persones adultes que desitgen desenvolupar les seves capacitats, adquirir coneixements i/o millorar la seva competència tècnica i professional. De la mateixa manera, aquesta oferta
educativa està pensada per facilitar l’obtenció del títol de graduat en
educació secundària o l’accés als diversos nivells del sistema educatiu.
El CFA Terra Baixa participa de manera molt activa i compromesa
en xarxes de treball de la ciutat i col·labora estretament amb el seu
entorn, per tal d'assolir els objectius de millorar els resultats, reduir els
nivells d'abandonament escolar i fomentar la cohesió social. És una
escola oberta i integradora, generadora de noves oportunitats per a
la població adulta de la ciutat. Les seves portes estan obertes a tothom
qui hi vulgui accedir.

Formació bàsica
Cicle de formació instrumental (FI)
S'estructura en 3 nivells: N1 (alfabetització), N2 (nivell prelector) i N3.

Les persones que assoleixen els objectius del cicle obtenen el certificat
de formació instrumental.

Cicle d’educació secundària (Títol de l’ESO)
Aquests ensenyaments s’organitzen de manera modular en tres àmbits i trenta-quatre mòduls, que es distribueixen en dos nivells o cursos (GES1 i GES2).
En funció de la formació que aporti cada persona i de la prova inicial, únicament
cal cursar una part dels mòduls.

Les persones que assoleixen els objectius d’aquest cicle obtenen el títol de graduat
en educació secundària obligatòria (ESO).

L'escola de formació per a persones adultes CFA Terra Baixa és
un centre públic de formació permanent per a persones adultes que
depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Va néixer l’any 1977 i després de més de quatre dècades ha anat creixent
gràcies a l’esforç i la il·lusió de tota la seva comunitat educativa. La voluntat de servei públic, la transparència, el compromís social, la igualtat de
gènere, el reconeixement de les diferències, la participació social, la
solidaritat, la cooperació en el desenvolupament i la consciència cívica
i mediambiental són els valors i principis clau de l'escola.

Quina és la nostra oferta educativa?

Preparació per a les proves d’accés
Els cursos de preparació poden ser per a:

Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà

La teva escola
de formació
per a persones
adultes

A qui ens adrecem?

Hi poden accedir les persones que hagin complert els 18 anys (fets
durant l’any en què es realitza la matrícula). Les persones que tinguin
entre 16 i 18 anys poden accedir a la preparació per a la prova d’accés
a cicles formatius de grau mitjà i a la formació bàsica si justifiquen, en
aquest darrer cas, motius laborals o altres circumstàncies específiques.

Què cal fer per accedir-hi?

Presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació que es
demana dins el període de preinscripció corresponent.
Consultar les llistes i l’assignació de places.
Formalitzar la matrícula.

Un cop iniciat el curs es poden consultar les possibles vacants i optar
a fer la matrícula directa.

Prova d’accés a cicles formatius de grau superior

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i 45 anys

Llengües*
Llengua catalana: nivell 1, 2 i 3 (acreditació B1).

Llengua castellana: nivell 1, 2 i 3 (acreditació B1).

Anglès: nivell 1, 2 i 3 (equivalent a nivell A2.2). Accés directe EOI

Francès: nivell 1, 2 i 3 (equivalent a nivell A2.2). Accés directe EOI
(*) Correspondència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)

Informàtica*
S'estructura en 3 nivells: Competic-1, Competic-2 i Competic-3
(*) Properament

