
 
   

 

EL CEPA CAMP RODÓ AULA 

DE SÓLLER ÉS: 

 
• Un centre oficial d’ensenyament del 

Govern de les Illes Balears per a 

persones adultes. Pots millorar la 

competència en idiomes (català i 

anglès), preparar-te per a les 

proves lliures d’ESO o estudiar 

Ensenyaments Inicials. 

 

• Un centre on continuar formant-se al 

llarg de la vida, fins i tot posteriorment 

a la vida laboral. 

 
• Amb un equip de professorat implicat 

i qualificat amb un tracte personalitzat. 

 

• Un lloc on relacionar-te, fer amics i 

aprendre. 

 
• El Centre compta amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Sóller 

 
 

 
ANIMA’T A FORMAR-TE!! 

                CURS 2022-23                               
      Matrícula per al curs 2022-23 
 
Antics alumnes (alumnes matriculats en 

un centre d’adults el curs 2021-22): 

Matrícula els dies 7,8 i 9 de setembre 

(sense cita prèvia).  Horari:17.00-19.00 h 

Nous alumnes: Matrícula del 12 al 23 de 

setembre (sense cita prèvia). 

Horari de matrícula: 17.00-19.00 h 

Lloc de matrícula: CEIP Es Fossaret 

(Sóller) 

www.cepacamprodo.cat 

Inici de curs: divendres 30 de setembre 

de 2022 
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CEPA CAMP RODÓ 
Centre d’Educació de Persones Adultes 

AULA DE SÓLLER 

CURS 2022-23 

www.cepacamprodo.cat


 

CURSOS ANUALS 

 
 

Preparació per a la prova lliure d’accés a 

graduat en Educació Secundària (ESO). 

 
Curs orientat a la superació de la prova 

lliure d’accés per obtenir el títol en 

Educació Secundària. Es preparen les 6 

assignatures que marca la prova. 

Grup d’horabaixa. 20 euros/ any. 

Anglès 

Cursos no oficials d’anglès orientats a 

millorar i aprendre l’anglès i a donar suport 

i preparar, si es vol, l’examen lliure de 

l’escola oficial d’idiomes. 

Grup d’horabaixa. 20 euros/any. 

Català  

Curs no oficial orientat a persones que 

volen aprendre i millorar el nivell de català 

i presentar-se per lliure als exàmens 

oficials. 

Grup d’horabaixa. 20 euros/any. 

 
 

 
Curs de formació inicial (primària). 
 

Curs de formació en el que es donen els 

fonaments inicals de lectura, escriptura, 

matemàtiques, ciències naturals i socials. 

Us permetrà, accedir posteriorment, a la 

formació en secundària. 

Grup d’horabaixa. 20 euros/any 

 

TENS ALTRES NECESSITATS 

FORMATIVES? 

 
 

EXPLICA’NS-LES! 

 

SITUACIÓ: 
 

Carrer d e l e s À n i m e s , 1 3 , 

0 7 1 0 0  - S ó l l e r ( C E I P  Es Fossaret) 

 

Telèfon: 971 75 05 47 
(seu de Palma) 

 

 

 

 

 

 
Preu : només 20 euros/curs 


