
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Cursos de formació 

Amb certificació 

 

 

 Formació d’Adults 



 

Objectiu del curs 

L’objectiu del curs és oferir una formació de caràcter inicial i 

específica vinculat a diversos àmbits professionals.  

Els cursos permeten assolir una certificació d’aptitud, que pot ser 

utilitzada per l’obtenció de la Nacionalitat Espanyola i la renovació 

de la residència.  

 

Metodologia 

Metodologia diversificada i personalitzada a les necessitats dels 

alumnes.  

Professorat titulat i amb experiència en l’àmbit d’aprenentatge.  

Assignació d’un tutor que farà el seguiment de l’alumne durant el 

curs.  

 

Calendari  

Durant el curs escolar.  De setembre a juliol. 

Comencen cada principi de mes.  

Horari a concertar. Intentem adaptar-nos a les vostres necessitats.  

 

 

 

 

 



CENAP t’ofereix la possibilitat de triar entre diferents 

tipus de formació. 
Les diferents modalitats pretenen respondre a les necessitats dels 

alumnes.  

Cursos de formació inicial 

- Durada: 20 h  

- Metodologia: cursos realitzats en grups reduïts o 

individuals de caràcter presencial. La certificació s’obtindrà 

si l’assistència no és menor al 80% de les classes.   

- Preu: 100 €/h (80€ curs + 20€ de matrícula i material 

didàctic). 

- Horari: demanar hores disponibles al centre. Seran cursos 

intensius d’una setmana.  

De dilluns a divendres de 9h a 13h.  

Oferta de cursos actual 

- Ofimàtica I  

Informàtica bàsica per estudiants que volen introduir-se 

en el món de la informàtica d’usuari (documents de text, 

presentació, recerca a internet i mail).  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- Ofimàtica II  

Aprendre a gestionar aplicacions d’organització personal 

i de treball i eines en el núvol.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- ¿Cómo hacer mi currículum vitae? 

Curs pensat per aquells que volen realitzar o renovar el 

seu currículum vitae per tal de cercar feina.  

Idioma del curs: castellà 

 

 



- Proyección laboral en el entorno virtual 

Curso dirigido a persones que quieren buscar trabajo con 

los medios que las nuevas tecnologies nos permiten hoy 

en día. Durante el curso se conocerán distintos recursos 

y páginas web que facilitan la búsqueda de trabajo y la 

creación de perfiles profesionales.  

Idioma del curs: castellà 

 

- Català nivell bàsic I 

Introducció al català a nivell oral (especialment) pensat 

per persones que volen millorar la fluïdesa a l’hora de 

comunicar-se en català. També per nouvinguts.  

Idioma del curs: català 

 

- Català nivell bàsic II 

Català bàsic a nivell oral i escrit per persones que ja han 

entrat en contacte amb la llengua anteriorment.  

Idioma del curs: català 

 

- Castellano nivel básico I 

Introducción al castellano. Se trabajará la conversación y 

conceptos gramaticales básicos para la vida cotidiana.  

Idioma del curs: castellà 

 

- Castellano nivel básico II 

En el curso se darán herramientas para mejorar la 

expresión oral y también la escrita. Este curso está 

pensado para persones que ya han tenido un primer 

contacto con la lengua.  

Idioma del curs: castellà 

 

 

 



- English I 

Curs introductori a la llengua anglesa. A nivell oral i 

d’expressions de conversa de la vida quotidiana.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- English II 

Curs introductori a la gramàtica i vocabulari en llengua 

anglesa. Les temàtiques seran de caràcter global i 

integrador.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- Sóc nouvingut, i ara què? 

Aquest curs està pensat per persones que acaben 

d’arribar a Catalunya i volen conèixer la cultura del 

territori i l’àmbit local (localització i contacte amb els 

serveis bàsics, escoles, ambulatori...).  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- Meditació i estratègies de memòria 

En aquest curs pretén donar estratègies de respiració 

conscient que afavoreixen la relaxació, 

l’autoconeixement i la concentració. A més, es 

treballaran tècniques de memòria i agilitat mental i 

atencionals.  

         Idioma del curs: català/castellà 

 

 

 

 

 

 

 



Cursos de formació específica  

- Durada: 45 h  

- Metodologia: cursos realitzats en grups reduïts o 

individuals de caràcter presencial. La certificació s’obtindrà 

si l’assistència no és menor al 80% de les classes.   

- Preu: 100 €/h (80€ curs + 20€ de matrícula i material 

didàctic). 

- Horari: demanar hores disponibles al centre. Seran cursos 

intensius d’una setmana.  

De dilluns a divendres de 9h a 13h.  

Oferta de cursos actual 

- Ofimàtica I 

Informàtica bàsica per estudiants que volen introduir-se 

en el món de la informàtica d’usuari (documents de text, 

presentació, recerca a internet i mail). 

Idioma del curs: català/castellà 

 

- Ofimàtica II 

Aprendre a gestionar aplicacions d’organització personal 

i de treball i eines en el núvol.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- ¿Cómo hacer mi currículum vitae? 

Curs pensat per aquells que volen realitzar o renovar el 

seu currículum vitae per tal de cercar feina.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- Proyección laboral en el entorno virtual 

Curso dirigido a persones que quieren buscar trabajo con 

los medios que las nuevas tecnologies nos permiten hoy 

en día. Durante el curso se conocerán distintos recursos 



y páginas web que facilitan la búsqueda de trabajo y la 

creación de perfiles profesionales.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- Català nivell bàsic I 

Introducció al català a nivell oral (especialment) pensat 

per persones que volen millorar la fluïdesa a l’hora de 

comunicar-se en català. També per nouvinguts.  

Idioma del curs: català 

 

- Català nivell bàsic II 

Català bàsic a nivell oral i escrit per persones que ja han 

entrat en contacte amb la llengua anteriorment.  

Idioma del curs: català 

 

- Castellano nivel básico I 

Introducción al castellano. Se trabajará la conversación y 

conceptos gramaticales básicos para la vida cotidiana.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- Castellano nivel básico II 

En el curso se darán herramientas para mejorar la 

expresión oral y también la escrita. Este curso está 

pensado para persones que ya han tenido un primer 

contacto con la lengua.  

Idioma del curs: català/castellà 

 

- English I 

Curs introductori a la llengua anglesa. A nivell oral i 

d’expressions de conversa de la vida quotidiana.  

Idioma del curs: català/castellà/anglès 

 

 



- English II 

Curs introductori a la gramàtica i vocabulari en llengua 

anglesa. Les temàtiques seran de caràcter global i 

integrador.  

Idioma del curs: català/castellà/anglès 

 

- Sóc nouvingut, i ara què? 

Aquest curs està pensat per persones que acaben 

d’arribar a Catalunya i volen conèixer la cultura del 

territori i l’àmbit local (localització i contacte amb els 

serveis bàsics, escoles, ambulatori...).  

Idioma del curs: català/castellà 

 

 

Programa del curs 

 

 Del 12 de setembre al 22 de desembre de 2017 

Tancat per vacandes de Nadal del 23 de 

desembre al 7 de gener  

  

  

 Del 8 de gener al 23 de març de 2018  

 Tancat per vacances del 24 de març al 2 d’abril  

 

 

 Del 3 d’abril al 15 de juny de  2018 

 Tancat per vacances del 16 al 30 de juny 

 

 

1r 

trimestre 

cuadr 

2n 

trimestre 

3r 

trimestre 



CALENDARI CURS 2017-2018 

 
 

Setembre 2017 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

35     1 2 3 

36 4 5 6 7 8 9 10 

37 11 12 13 14 15 16 17 

38 18 19 20 21 22 23 24 

39 25 26 27 28 29 30  

        
 

Octubre 2017 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

39       1 

40 2 3 4 5 6 7 8 

41 9 10 11 12 13 14 15 

42 16 17 18 19 20 21 22 

43 23 24 25 26 27 28 29 

44 30 31      
 

Novembre 2017 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

44   1 2 3 4 5 

45 6 7 8 9 10 11 12 

46 13 14 15 16 17 18 19 

47 20 21 22 23 24 25 26 

48 27 28 29 30    

        
 

Desembre 2017 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

48     1 2 3 

49 4 5 6 7 8 9 10 

50 11 12 13 14 15 16 17 

51 18 19 20 21 22 23 24 

52 25 26 27 28 29 30 31 

        
 

Gener 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

1 1 2 3 4 5 6 7 

2 8 9 10 11 12 13 14 

3 15 16 17 18 19 20 21 

4 22 23 24 25 26 27 28 

5 29 30 31     

        
 

Febrer 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

5    1 2 3 4 

6 5 6 7 8 9 10 11 

7 12 13 14 15 16 17 18 

8 19 20 21 22 23 24 25 

9 26 27 28     

        
 

Març 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

9    1 2 3 4 

10 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 18 

12 19 20 21 22 23 24 25 

13 26 27 28 29 30 31  

        
 

Abril 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

13       1 

14 2 3 4 5 6 7 8 

15 9 10 11 12 13 14 15 

16 16 17 18 19 20 21 22 

17 23 24 25 26 27 28 29 

18 30       
 

Maig 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

18  1 2 3 4 5 6 

19 7 8 9 10 11 12 13 

20 14 15 16 17 18 19 20 

21 21 22 23 24 25 26 27 

22 28 29 30 31    

        
 

Juny 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

22     1 2 3 

23 4 5 6 7 8 9 10 

24 11 12 13 14 15 16 17 

25 18 19 20 21 22 23 24 

26 25 26 27 28 29 30  

        
 

Juliol 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

26       1 

27 2 3 4 5 6 7 8 

28 9 10 11 12 13 14 15 

29 16 17 18 19 20 21 22 

30 23 24 25 26 27 28 29 

31 30 31      
 

Agost 2018 

Nº dl dm dc dj dv ds dg 

31   1 2 3 4 5 

32 6 7 8 9 10 11 12 

33 13 14 15 16 17 18 19 

34 20 21 22 23 24 25 26 

35 27 28 29 30 31   

        
 

 

 Festius  

 Període d’inscripció pel nou curs(pel web o en horari del centre) 
 Inici de les classes 

http://www.calendariovip.es/calendario-septiembre-2017.html
http://www.calendariovip.es/calendario-octubre-2017.html
http://www.calendariovip.es/calendario-noviembre-2017.html
http://www.calendariovip.es/calendario-diciembre-2017.html
http://www.calendariovip.es/calendario-enero-2018.html
http://www.calendariovip.es/calendario-febrero-2018.html
http://www.calendariovip.es/calendario-marzo-2018.html
http://www.calendariovip.es/calendario-abril-2018.html
http://www.calendariovip.es/calendario-mayo-2018.html
http://www.calendariovip.es/calendario-junio-2018.html
http://www.calendariovip.es/calendario-julio-2018.html
http://www.calendariovip.es/calendario-agosto-2018.html

