
 
 

OFERTA FORMATIVA 

GRADUAT EN ESO (GES)                     
   presencial i a distància* 

CATALÀ: nivells A1, A2, B1  
 

ANGLÈS: nivell A1 i A2 
 

CURS PREPARACIÓ PER A LA 
PROVA D’ACCÉS A CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 
CURS PREPARACIÓ PER A LA 
PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
PER A MAJORS DE 25 o 45 ANYS 

 
INFORMÀTICA 
COMPETIC inicial 
COMPETIC 1 (certificat bàsic ACTIC) 
COMPETIC 2 (certificat mitjà ACTIC) 

COMPETIC 3 (certificat avançat ACTIC) 
 
 

*Centre suport IOC

    HORARI D’INFORMACIÓ 
TELEFÒNICA 

 
DEL 2 AL 29 DE JUNY 
• Matí: de dilluns a divendres de 10 a 12 h 
• Tarda: dimarts i dijous de 17 a 19 h 

 
DEL 30 DE JUNY AL 16 DE JULIOL 
• Matí: dimarts i dijous de 10 a 12 h 

 
A partir de l’1 de setembre podeu 
consultar l’horari d’informació al nostre 
web: www.nougirona.cat 
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CFA NOU GIRONA 
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D’ADULTS 
NOU GIRONA 

CURS 2020-2021

 
 

 
 

 
 

CENTRE PÚBLIC 
bons equipaments 

NOVES TECNOLOGIES 
HORARIS FLEXIBLES 

CURSOS MATÍ, TARDA   
I VESPRE 

 

CFA NOU GIRONA 
C. de Narcís Xifra i Masmitjà, 43 - 17005 
Tel. 972 230 403 – 644 604 707  
cfanougirona@xtec.cat 

www.nougirona.cat 

PREINSCRIPCIONS 
Del 15 al 29 de juny 

http://www.nougirona.cat/
mailto:cfanougirona@xtec.cat
mailto:cfanougirona@xtec.cat
http://www.nougirona.cat/


PREINSCRIPCIÓ A TOTS ELS ENSENYAMENTS 

Del 15 al 29 de juny 
La preinscripció es durà a terme preferentment de manera TELEMÀTICA. 
Només per a les persones que no els hi sigui possible l’opció telemàtica, hi haurà l’opció de formalitzar la preinscripció 
PRESENCIALMENT. 

 

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA 
Per formalitzar la matrícula telemàticament cal seguir aquestes passes: 

1. Descarregar-se la sol·licitud (la trobareu al web del centre) 
2. Omplir la sol·licitud i guardar-la 
3. Enviar per correu electrònic la sol·licitud emplenada i la documentació per a la preinscripció (escanejada o fotografiada) 

a la bústia: preinscripcio2020cfanou@gmail.com. No cal signar la sol·licitud. 
Documentació per a la preinscripció telemàtica que cal adjuntar: 

 DNI, NIE o passaport (de les dues cares) 
 Llibre d’escolaritat o certificat de notes (només alumnat de Graduat en ESO) 
 Llibre de Família i DNI, NIE o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat) 

4. El Centre us enviarà un correu electrònic confirmant la preinscripció i us dirà la data de setembre en què haureu de venir al 
centre per formalitzar la matrícula (aquesta informació també estarà disponible al web del centre). 
 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL 
Per poder formalitzar la preinscripció presencialment, és imprescindible demanar abans CITA PRÈVIA, trucant per telèfon a un 
d’aquests nombres: 

Telèfons per demanar cita prèvia Horaris 

• 972 23 04 03 

• 644 604 707 

• Matí: de dilluns a divendres de 10 a 12 h 

• Tarda: dimarts i dijous de 17 a 19 h 
 

El dia de la preinscripció CAL DUR: 
• Mascareta 
• Bolígraf 
• Documentació per a la preinscripció: 

 DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia de les dues cares) 
 Llibre d’escolaritat o certificat de notes (només alumnat de Graduat en ESO, original i fotocòpia) 
 Llibre de Família i DNI, NIE o passaport del tutor (només alumnat menor d’edat, original i fotocòpia) 

 
 

 

MATRÍCULA ADMESOS 
Del 2 al 9 de setembre 

   DOCUMENTS PER MATRICULAR-SE 
- Dues fotos mida carnet 
- Resguard de pagament de la quota de material 

SI NO ES FORMALITZA LA MATRÍCULA ES PERD LA PLAÇA 

GRADUAT EN 
ESO 

8 de setembre 
• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

GRADUAT EN 
ESO  a distància 

 3 i 8 de setembre 
• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

INFORMÀTICA 8 de setembre 
• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

CURS PREPARACIÓ 
PROVA D’ACCÉS A 
CFGS 

7 de setembre 
• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

CURS PREPARACIÓ 
PROVA D’ACCÉS A 
LA UNIVERSITAT 

     
 

7 de setembre 
• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

  CATALÀ 

 
7 de setembre 

• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

  ANGLÈS 
7 de setembre 

• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

 Tots els 
programes 

9 de setembre 
• matí: a les 10 h 
• tarda: a les 17 h 

 

CENTRE DE 
FORMACIÓ 
D’ADULTS 
NOU GIRONA 

 
6 de juliol: publicació de la llista provisional de sol· licituds 
 
7 de juliol: sorteig públic al Dept. d’Educació 
 
6 al 10 de juliol: termini per presentar reclamacions 
 
14 de juliol: publicació de la llista definitiva de  sol·licituds 
(ordenades per barem i núm. de sorteig) 

 
16 de juliol: publicació, per activitats, de les llistes 
d’admesos i exclosos i de la llista d’espera 

LES PERSONES PREINSCRITES FORA DE 
TERMINI quedaran convocades  a partir 
del  dia  15 de setembre,  per tal de 
cobrir les places vacants 
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