EL CEPA CAMP RODÓ ÉS
• Un centre oficial d’ensenyament per a
persones adultes del Govern de les Illes
Balears que ofereix la possibilitat de treure’s
el títol d’Educació Secundària o
Ensenyaments Incials, preparar-se per a les
proves lliures a la universitat o millorar en
idiomes (català, espanyol i anglès).

CURS 2020-21

CEPA CAMP RODÓ

MATRÍCULA

Centre d’Educació de Persones Adultes

1R QUADRIMESTRE

Antics alumnes (alumnes que han cursat el
segon quadrimestre el curs 2019-20): 7-11 de
setembre.
Nous alumnes: 14-25 de setembre.

• Un centre on continuar formant-se al llarg de
la vida, fins i tot posteriorment a la vida
laboral.

Inici de curs: dijous 1 d’octubre.
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• Amb un equip de professorat implicat i
qualificat,
amb un tracte individualitzat i
proper.
• Un lloc on relacionar-se, fer amics i aprendre.
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Preu : només 20 euros/curs

Adreça: carrer de Joan Capó, s/n, Palma.
Telèfon: 971 75 31 58

CURS 2020-21

CURSOS QUADRIMESTRALS

CURSOS ANUALS

Graduat en Educació Secundària

Preparació a la Prova d’Accés a la Universitat
(UIB) per a majors de 25 i 45 anys

Cursos quadrimestrals que porten a l’obtenció del
títol d’Educació Secundària. Cada curs té una
durada de 4 mesos, d’octubre a febrer o de febrer a
juny, fet que permet estudiar la secundària
únicament en dos anys.
Cada curs consta de 6 assignatures que es poden
cursar a la vegada o de forma independent.
Curs de matí (entre les 8:30 i les 14:30) o horabaixa
(de 17 a 21 hores).
20 euros/curs.

Curs de formació inicial bàsica (primària)
Nivell 1 i Nivell 2
Curs de formació en què es donen els fonaments
inicals de lectura, escriptura, matemàtiques,
ciències naturals i socials. Us permetrà accedir a
la formació de secundària.
Grups de matí o horabaixa. 20 euros/any.

Curs orientat a la superació de la prova d’accés a
la UIB, adreçat a les persones que tenen com a
objectiu cursar estudis universitaris.
De dilluns a divendres; horabaixes. 20 euros/any.

Anglès
Espanyol per estrangers
Cursos no oficials d’anglès A1, A2 i A2+ orientats
a millorar o aprendre l’anglès i a donar suport i
preparar, si es vol, l’examen lliure de l’Escola
Oficial d’Idiomes.
Grups de matí o horabaixa. 20 euros/any.

Curs anual adreçat a persones que no parlin
castellà. Prepara per obtenir el certificat
d’integració. Classes molt pràctiques.
Grups de matí o horabaixa. 20 euros/any.

Català A2, B1 i B2
Curs no oficial orientat a persones que volen
aprendre i millorar el nivell de català i optar per
lliure als exàmens oficials.
Grups de matí o horabaixa. 20 euros/any.

Projecte cultural

Contacte:
Adreça: carrer de Joan Capó, s/n, Palma.
Telèfon: 971 75 31 58

Curs interdisciplinar alternatiu a l’educació formal
que permet una formació en filosofia, història, art,
literatura…
20 euros/any.

INFORMA’T TAMBÉ DE
LES ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglès conversa
Alemany conversa
Informàtica per al dia a dia
Fotografia digital
Pilates
Ioga
Gimnàstica de manteniment
Zumba
Ball en línia
Ball Mallorquí

