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2017
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CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS ALS
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (PACFGM)
La prova s’adreça a les persones que volen accedir a un
Cicle Formatiu de Grau Mitjà, però que no tenen el títol
d’ESO o equivalent. Per fer la prova, cal haver complert els
17 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.
Durada: del 2 d’octubre de 2017 al 24 d’abril de 2018
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h
Preu: 450 €
Els alumnes s’hauran d’examinar de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (en el nostre centre
només es fa l’anglès), matemàtiques, socials i ciutadania,
interacció amb el món físic i tecnologia.
(No inclou les taxes de dret a exàmens oficials ni el material de l’alumne).

CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS ALS
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PACFGS)
La prova s’adreça a les persones que volen accedir a un
Cicle Formatiu de Grau Superior, però que no tenen el
títol de Batxillerat o equivalent. Per fer la prova cal haver
complert els 19 anys o complir-los durant l’any en què es
fa la prova. També s’hi poden presentar les persones que
han complert el 18 anys o els compleixen l’any en què es
fa la prova i tenen un títol de tècnic/a del mateix grup
d’itineraris del grau superior a què volen accedir.
Durada: del 2 d’octubre de 2017 al 23 d’abril de 2018
Horari: de dilluns i dimecres de 9 a 12 h i dimarts i dijous
de 9 a 13 h
Preu: 450 €
La prova consta de dues parts: una de comuna a tots els
cicles i una part específica amb matèries relacionades
amb el CFGS que l’alumnat vol cursar. En el nostre centre
es fan només les classes de part comuna (matemàtiques,
català, castellà i anglès). Per tant, l’alumne/a que necessiti
cursar la part específica la pot fer a distància mitjançant
l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
(No inclou les taxes de dret a exàmens oficials, ni les
inscripcions de l’IOC ni el material de l’alumne).

CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS
La prova s’adreça a les persones que volen accedir a la universitat, però que no tenen el títol de Batxillerat o equivalent. Per
fer la prova cal tenir 25 anys o complir-los l’any natural en què
es realitza la prova.
La prova consta de dues parts: la fase comuna i la fase específica
en la qual l’alumne/a s’ha d’examinar de dues matèries (segons la
branca de coneixements que ha triat). En el nostre centre es fan
classes de la fase comuna (llengua catalana, llengua castellana,
llengua anglesa i comentari de text) i la fase específica de les
assignatures de geografia, història, biologia i matemàtiques.
Fase comuna
Preu: 450€
Horari: dimarts i dijous de 18 a 22 h
Durada: del 26 de setembre de 2017 al 12 d’abril de 2018
Fase específica
MATEMÀTIQUES
Preu: 315 €
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Durada: del 2 d’octubre de 2017 al 4 d’abril de 2018

BIOLOGIA
Preu: 180 €
Horari: dilluns i dimecres de 20 a 21 h
Durada: del 2 d’octubre de 2017 al 23 d’abril de 2018
HISTÒRIA
Preu: 180 €
Horari: dimecres de 18 a 20 h
Durada: del 4 d’octubre de 2017 al 18 d’abril de 2018
GEOGRAFIA
Preu: 180 €
Horari: divendres de 18 a 20 h
Durada: del 29 de setembre de 2017 al 20 d’abril de 2018
(No inclou les taxes de dret a exàmens ni el material de
l’alumne.)

CURS DE PREPARACIÓ ALS EXÀMENS DE CAMBRIDGE
UNIVERSITY FIRST CERTIFICATE
L’Aula d’Adults ofereix un curs per a totes aquelles persones
que vulguin preparar els exàmens oficials del First Certificate.
L’alumnat disposa de classes dinàmiques i de nivell en petit
grup, amb un alt percentatge d’aprovats.
Durada: del 3 d’octubre de 2017 al 29 de maig de 2018
Horari: dimarts i dijous de 18 a 20 h
Curs: 120 h
Preu: 432 €
(No inclou el material ni les taxes de dret a exàmens.)
Proves de nivell: 21 de setembre de 17 a 19 h i 22 de
setembre de 10 a 12 h

IDIOMES

Cursos de 60 h
Preu: 216 €

ANGLÈS NIVELL 1.1
Horari: dilluns de 18 a 20 h, del 2 d’octubre de 2017 al 4 de

juny de 2018

ANGLÈS NIVELL 1.2
Horari: dimecres de 18 a 20 h, del 4 d’octubre de 2017 al 30 de
maig de 2018

ANGLÈS NIVELL 2.1
Horari: dimarts de 15 a 17 h, del 3 d’octubre de 2017 al 22 de

maig de 2018

ANGLÈS NIVELL 2.2
Horari: dimarts de 18 a 20 h, del 3 d’octubre de 2017 al 22 de

maig de 2018

ANGLÈS NIVELL 3
Horari: dijous de 18 a 20 h, del 5 d’octubre de 2017 al 31 de

maig de 2018

ITALIÀ NIVELL 1
Horari: dijous de 18 a 20 h, del 5 d’octubre de 2017 al 31 de

maig de 2018

ITALIÀ NIVELL 2
Horari: dimecres de 18 a 20 h, del 4 d’octubre de 2017 al 30 de

maig de 2018

FRANCÈS NIVELL 1
Horari: dilluns de 18 a 20 h, del 2 d’octubre de 2017 al 4 de juny

de 2018

FRANCÈS NIVELL 2
Horari: dimecres de 18 a 20 h, del 4 d’octubre de 2017 al 30 de

maig de 2018

ALEMANY NIVELL 1
Horari: dimecres de 18 a 20 h, del 4 d’octubre de 2016 al 30 de

maig de 2018

CASTELLÀ NIVELL 1
Horari: dimarts de 15 a 17 h, del 3 d’octubre de 2017 al 22 de

maig de 2018

INFORMACIÓ CURSOS D’IDIOMES
Totes les classes dels cursos d’idiomes parteixen d’una

metodologia dinàmica i participativa que combina tant la part
oral (conversa mitjançant role playing i situacions de la vida
quotidiana, respectant els interessos dels alumnes) com l’escrita
(aplicada als objectius del grup).

(No inclou el material de l’alumne).
Proves de nivell d’anglès i francès: 21 de setembre de 17
a 19 h i 22 de setembre de 10 a 12 h

CURSOS D’INFORMÀTICA
INFORMÀTICA INICIAL

• Ús de l’ordinador i del sistema operatiu
• Funcionament bàsic del sistema Office (Word i Excel)
• Navegació, cerca i comunicació en el món digital
• Tractament de la informació escrita
Calendari: del 9 d’octubre al 29 de novembre de 2017
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h

Curs: 30 h

Preu: 120 €

PROGRAMACIÓ
• Introducció al llenguatge de programació C++
• Eines bàsiques
- Algorismes
- Instal·lació de l’IDE. CODEBLOCKS
- Tipus elementals de dades i estructures algorísmiques bàsiques
- Creació del primer programa
- Accions i funcions
• Seqüències i taules
- Seqüències
- Taules
• Eficiència
- Concepte
- Ordres de complexitat
- Grandària de les dades
- Càlcul de l’eficiència
Calendari: del 5 de febrer al 7 de març de 2018
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Curs: 20 h
Preu: 81 €

APLICACIONS MÒBILS
• Introducció a la programació en Java (llenguatge de
programació)
• Implementació del codi (Java)
• Introducció a l’Android Studio
• Configurar l’entorn de desenvolupament de l’aplicació
• Conèixer les eines del SDK (Software Development Kit)
d’Android
• Creació d’un projecte
• Disseny de l’aplicació
• Construir l’aplicació
• El compilador “Debug” (prova d’errors)
• Ús d’emuladors interns i externs
Calendari: del 9 al 23 d’abril de 2018
Horari: dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Curs: 10 h
Preu: 45 €
MATRÍCULA DELS CURSOS DE PACFGM, PACFGS,
ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS,
FIRST, IDIOMES I CURSOS D’INFORMÀTICA:
Del 12 al 22 de setembre de 2017
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dijous de 17 a 19 h

CURSOS D’ALFABETITZACIÓ
EN LLENGUA CATALANA
Cursos en llengua catalana per a persones adultes, majors de
16 anys, integrats a l’Itinerari d’Acollida Lingüística de la Bisbal
d’Empordà.
Alfabetització en llengua catalana nivell 1 matí, de dilluns a
dijous de 09.15 a 10.30 h
Alfabetització en llengua catalana nivell 1 tarda, de dilluns a
dijous de 18.00 a 19.15 h
Alfabetització en llengua catalana nivell 2 vespre, de dilluns a
dijous de 19.15 a 20.30 h
Alfabetització en llengua catalana nivell 3 matí
- Instrumental, de dilluns a dijous de 10.30 a 11.45 h
Calendari: del 2 d’octubre de 2017 al 31 de maig de 2018
Preu: 30 €
MATRÍCULA DELS CURSOS D’ALFABETITZACIÓ
EN LLENGUA CATALANA:
1r quadrimestre:
Del 12 al 22 de setembre de 2017 de 9.30 a 12 h i
dijous de 17 i 19 h
2n quadrimestre:
22, 24 i 26 de gener de 2018 de 9.30 a 12 h i
dijous de 17 a 19 h
I TINERARI
Lloc: Escoles Velles

D’

ACOLLIDA
LINGÜÍSTICA

La Bisbal d’Empordà

CURSOS INTENSIUS MES DE JULIOL

ANGLÈS I FRANCÈS
Curs de 24 h per a persones amb nocions bàsiques d’anglès o
francès. L’objectiu és millorar la capacitat comunicativa en
aquesta llengua, de manera bàsicament oral. Repassarem i ampliarem
vocabulari i estructures bàsiques per poder comunicar-nos amb més
fluïdesa.
Horari: de dilluns a dijous de 9.15 a 10.45 h
Calendari: del 2 al 26 de juliol de 2018

Preu: 90 €

INTENSIVE SUMMER COURSE FOR TEENAGERS
Curs intensiu de 60 h d’anglès per a joves de 12 a 16 anys.
De 10 a 11 h Class time
D’11 a 12 h Role play
De 12 a 13 h Outdoor Activities
*Els divendres es proposa una sortida o activitat de tot el matí
(piscina, excursió amb bici, etc.) amb la llengua anglesa com a
llengua vehicular.
La primera hora contempla aspectes tècnics i gramaticals per tal de reforçar el
domini escrit de l’idioma. La segona classe pretén que els alumnes apliquin allò
que han treballat per escrit, aquest cop a la llengua oral i interpretant possibles
situacions que puguin sorgir en un viatge, una entrevista, un negoci, una conversa
telefònica, etc.
Aquestes
dues
primeres
hores
es
distribuiran
per
nivells
en
funció de les edats, cursos i experiència dels assistents, i sempre
depenent del nombre d’inscrits. Finalment, a l’última hora es realitzaran
activitats a l’aire lliure com sortides, gimcanes, activitats d’orientació i descoberta,
representacions teatrals o musicals, tir amb arc, jocs d’aigua, etc.

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Calendari: del 2 al 27 de juliol de 2018
Preu: 216 €

Matrícula: de l’1 al 22 de juny de 2018
Tots els cursos són impartits per professorat
titulat de l’Aula Espai d’estudis

NORMES GENERALS
• La direcció es reserva el dret de canviar els horaris.
• En cas que no hi hagi prou alumnes matriculats, el
curs programat es podrà anul·lar o ajornar.
• El pagament de les quotes dels cursos amb import
menor o igual a 120 € es realitzarà mitjançant padró
en un sol termini, excepte en els cursos d’alfabetització
en llengua catalana, que es realitzarà mitjançant la modalitat de pagaments a tercers (etiquetes identificatives
amb codi de barres). El pagament de les quotes dels
cursos amb import superior a 120 € es realitzarà mitjançant padró en 3 terminis: 1r pagament octubre, 2n
pagament gener i 3r pagament abril. O bé, per transferència bancària al número següent:
ES78 2100 0031 2002 0000 8800.
És imprescindible posar-hi nom i cognoms i el curs.
Caldrà portar el justificant de la transferència bancària
a l’Àrea d’Ensenyament.
• Les quotes seran abonades una vegada formalitzada
la inscripció al curs.
• La formalització de la inscripció al curs pressuposa
el pagament de tot el preu públic establert en l’Ordenança fiscal, és a dir, en cas de baixa de l’alumne, no es
retornarà l’import del curs.
• En cas de devolució de rebut, l’usuari haurà d’assumir
l’increment afegit per l’entitat financera en concepte de
despeses de devolució.

DESCOMPTES:
10 % família nombrosa categoria general, amb ingressos inferiors a 2 vegades IPREM (IPREM per 14 pagues).
20 % família nombrosa categoria especial, amb ingressos inferiors a 2 vegades IPREM (IPREM per 14
pagues).
10 % família monoparental, amb ingressos inferiors a
1,5 vegades IPREM (IPREM per 14 pagues).
10 % jubilats o pensionistes, amb pensió inferior o
igual al salari mínim interprofessional.
20 % aturats.
20 % persones amb discapacitat d’un 33 % o més.
Per poder gaudir dels descomptes s’haurà d’acreditar
amb la documentació pertinent:
- Família nombrosa o monoparental: carnet amb vigència expedit per la Generalitat de Catalunya i darrera
declaració de l’IRPF.
- Jubilat o pensionista: certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i darrera declaració
de l’IRPF o certificat negatiu conforme no s’ha presentat.
- Aturats: targeta demandant d’ocupació (DONO).
- Discapacitat: certificat de reconeixement de grau
de l’ICASS o bé de l’INSS.
Els descomptes no són acumulables.
Per a més informació:
Edifici Escoles Velles
C/ Coll i Vehí, 16-24
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel.: 972 64 67 37
ensenyament@labisbal.cat
www.labisbal.cat/ensenyament

ACOMPANYAMENT INSTITUT
OBERT DE CATALUNYA (IOC)
Encara no tens el Graduat d’Educació Secundària (GES)?
Vols treure’t el GES a través de l’IOC?
Estàs estudiant per treure’t el GES a l’IOC?
Des de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà t’oferim la
possibilitat de tenir un tutor presencial que et donarà
suport i les eines necessàries per assolir continguts de les
assignatures que estàs estudiant.
Dies i hores d’acompanyament:
Dilluns d’11 a 13 h
Dijous de 16.30 a 18.30 h
Divendres de 10 a 12 h
GRATUÏT
Inscripcions GES a l’IOC:
Trimestre de tardor: del 4 al 8 de setembre de 2017
Trimestre d’hivern: del 6 al 10 de novembre de 2017
Trimestre de primavera: del 19 al 23 de febrer de 2018

XERRADES LITERÀRIES
Lectura comentada de textos
(preferentment) i universal.

de

literatura

catalana

Una hora per llegir, comentar, escoltar adaptacions
musicals, contes, fragments de novel·les, proses, mirar d’entendre
poesies i gaudir-ne...
Enfocat a lectors adults que volen introduir-se o aprofundir més
en el món literari i alhora exposar els seus comentaris, idees,
dubtes, gustos literaris.
Entre tots, ho tocarem tot... (o gairebé).
Activitat oberta i gratuïta.
Mensual, cada segon dijous de mes, a les 20.30 h a la
Biblioteca
de
la
Bisbal
Per
a
més
informació,
podeu veure les sessions del curs passat a internet:
http://soisentit.blogspot.com.es/
M. Sais. Professor jubilat de llengua catalana i literatura a
Batxillerat i ESO.

ESCOLA MUNICIPAL
D’ARTS PLÀSTIQUES
Matrícula oberta
Dibuix, pintura i escultura
De setembre a juny
A partir de 8 anys

PLACES LIMITADES

Per a més informació: EL MUNDIAL
C/ de l’Estació, 2-10 - 972 64 25 93, de 9 a 15 h.

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Consorci per a la Normalització Lingüística
Bàsic 1: dilluns i dimecres, de 19 a 20.30 h
Bàsic 1: dimarts i dijous, de 15 a 16.30 h
Bàsic 2: dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h
Bàsic 3: dimarts i dijous, de 9.30 a 11 h
Elemental 1: dilluns i dimecres, de 15 a 16.30 h
Intermedi 2: dimarts i dijous, de 9.30 a 11 h
Intermedi 3: dimarts i dijous, de 9.30 a 11 h
Grup de conversa: dimarts de 15 a 16.15 h
Cursos en línia Parla.cat
Nivells elementals, intermedis i de suficiència
Cursos a distància: Superior C2 (antic D)
MATRÍCULA DELS CURSOS DE CATALÀ:
1r quadrimestre:
Del 12 al 22 de setembre de 2017 de 9.30 a 12 h i
dijous de 17 i 19 h
Lloc: Escoles Velles
2n quadrimestre:
Del 22 de gener al 2 de febrer de 2018
Lloc: Oficina de Català al Mundial

Per a més informació:
Oficina de Català de la Bisbal
C/ de l’Estació, 2-10 - 972 64 34 90
labisbal@cpnl.cat - www.cpnl.cat/labisbal

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CONRAD SALÓ
De setembre a juny

PLACES LIMITADES

Cursos que s’imparteixen:
1. LLENGUATGE MUSICAL
•
•
•
•

Sensibilització i creativitat (de 4 a 5 anys): 1 h setmanal
Elemental d’1 a 4 (de 6 a 10 anys): 1,15 h setmanals
Elemental 5 i 6 (d’11 a 12 anys): 2 h setmanals
Grau avançat d’1 a 6 (a partir de 12 anys): 2 h setmanals

2. INSTRUMENTS
Classes individuals de 30 minuts i 45 minuts per als graus
elementals, i de 60 minuts per al grau avançat.
L’oferta formativa contempla els següents instruments musicals:
Baix elèctric, Fiscorn, Tible, Bateria, Piano modern, Trombó de
pistons, Clarinet, Guitarra clàssica, Trombó de vares, Contrabaix,
Guitarra elèctrica, Trompeta, Flauta travessera, Piano, Violí, Flauta
de bec, Saxòfon, Flabiol i tamborí, Tenora.

3. CONJUNTS INSTRUMENTALS
•
•
•
•
•
•

Cobla
Big band
Grup de guitarres
Combos
Marxing band
Grup de percussió

Per a més informació: EL MUNDIAL
C/ de l’Estació, 2-10 - 972 64 25 93, de 9 a 15 h.

ESPAIS FAMILIARS
Xarxa de recursos per a l’acompanyament a les famílies
Els Espais Familiars són espais de trobada gratuïts on es
poden compartir i aprendre tècniques i coneixements per a
l’educació dels fills i filles. S’ofereixen diferents formats de
grups, tallers i sessions, guiats per professionals experts o
autogestionats pels mateixos familiars (per a més informació, veure tríptic a part).
Espai Nadó: 0-1 any
Punt de trobada per a nadons menors d’1 any acompanyats
de la mare, el pare o un adult de referència.
Divendres de 9.30 a 11h a la Llar d’Infants Municipal El
Tren Petit.
Espai de lactància:
Grup de suport i assessorament a mares que volen alletar
els seus fills i filles.
1r dimecres de mes de 16.30 a 18 h a la Llar d’Infants
Municipal El Tren Petit.
El Niu: 0-3 anys
Espai obert i autogestionat per un grup de famílies amb
la finalitat de trobar- se regularment amb els seus fills i
filles, relacionar-se i compartir experiències. Dimarts de
17 a 20h a la Llar d’Infants Municipal El Tren Petit.

Créixer en família: 3-6 anys
Taller d’intercanvi d’experiències, guiat per un professional expert, per a pares i mares que tenen fills en edats similars.
Dimecres 4, 11, 18 i 25 d’octubre i 8 i 15 de novembre de 2017,
de les 18 a les 20h a les Escoles Velles. Inscripcions fins al 29 de
setembre de 2017.
SLOF: 0-18 anys
Servei adreçat a totes les famílies que tinguin dubtes i inquietuds relatives a l’educació i al desenvolupament dels seus fills i
filles. Les sessions es realitzen de forma quinzenal, guiades per
un professional expert.
Dates i horaris a concretar.
Informació i inscripcions:
Tel. 617 60 81 03 - espaisfamiliars@labisbal.cat

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
EL TREN PETIT
L’Escola Infantil Municipal El Tren Petit acull nens i
nenes a partir de quatre mesos i fins als 3 anys.
Grups:
• P0: de 4 mesos a 1 any
• P1: d’1 a 2 anys
• P2: de 2 a 3 anys
Per a més informació:
C/ Folch i Torres, 14-16
Tel. 972 64 16 05
trenpetit@labisbal.cat

Àrea d’Ensenyament
C/ Coll i Vehí, 16-24
Tel. 972 64 67 37
ensenyament@labisbal.cat
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