BONIFICACIONS
INFORMACIÓ REFERENT A LES BONIFICACIONS A L'AULA D'ADULTS
CURS 2022-23
En relació a les bonificacions aplicables als preus públics pel curs 2022-23 a l’Aula d’Adults,
l’explicació es troba publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 93
Edicte 3943 de data 16-05-2022, on s’especifiquen els requisits. La sol·licitud que es troba a

AULA ADULTS
CURS 2022-23
INSCRIPCIONS

l'annex 1 que cal presentar a través d'instància a l'Ajuntament de la Bisbal.
Cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana: 972 64 09 75 / 600 40 70 40

PRESENCIALS

Email: citaprevia@labisbal

Lloc: Escoles Velles

NORMES GENERALS
L'Ajuntament es reserva el dret de canviar els horaris en cas que hi hagi un motiu per fer-ho.
En cas que no hi hagi prou alumnat matriculat, el curs programat es podrà anul·lar o ajornar.
El pagament de les quotes dels cursos amb import menor o igual a 123,24 € es farà de cop,
excepte en els cursos d'alfabetització en llengua catalana, que es farà mitjançant la modalitat
de pagaments a tercers (etiquetes identificatives amb codi de barres). El pagament de les
quotes dels cursos amb import superior a 123,24 € es farà mitjançant padró en 3 terminis:
1r a l'octubre, 2n al gener i 3r a l'abril. O bé per transferència bancària al número següent:

c/ 1 d'Octubre de 2017, 16-24
Horari:
De l'1 al 9 de setembre:
de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 15 a 19 h
Del 12 al 23 de setembre:
de dilluns a divendres de 9 a 12 h i de 15 a 19 h

ES78 2100 0031 2002 0000 8800. És imprescindible posar-hi nom i cognoms i el curs.
Caldrà enviar el justificant de la transferència bancària a aulaadults@labisbal.cat.
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
a 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.

TELEMÀTIQUES
En el següent enllaç podeu trobar el formulari d'inscripció que podreu
omplir telemàticament:

www.labisbal.cat/ensenyament
Tel. 647 83 37 53
aulaadults@labisbal.cat

IDIOMES

CURSOS DE PREPARACIÓ D'ACTIC
L'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació
(ACTIC). El nivell mitjà consta de 8 competències. El curs que es vol oferir és de 30 h
per fer una repassada als conceptes i poder aprovar l'examen.
Per a més informació podeu consultar a la web: https://actic.gencat.cat/ca/inici
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Durada: 30 hores
Preu: 123,24 €

L'alumnat nou ha de fer les proves de nivell, sempre que no iniciïn el nivell 1.1
Cal demanar cita prèvia al telèfon 647 83 37 53 o per correu electrònic
aulaadults@labisbal.cat

ACTIC BÀSIC (30 h ): Inici 17 d'octubre
ACTIC MITJÀ (30 h ): Inici 23 de febrer
ACTIC AVANÇAT (30 h): Inici 17 d'abril

CURSOS DE CATALÀ
CURSOS DE L'OFICINA DE CATALÀ (CPNL)
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS

ITINERARI
D' COLLIDA
A

Presencials
BÀSIC 1: dilluns i dimecres, de 9.15 a 11.15 h
BÀSIC 1: dilluns i dimecres, de 18.30 a 20.30 h
BÀSIC 2: dimarts i dijous, de 9.15 a 11.15 h
BÀSIC 3: dilluns i dimecres, de 15 a 17 h
GRUP DE CONVERSA:
dilluns i dimecres, de 17.15 a 18.15 h

L INGÜÍSTICA

La Bisbal d'Empordà

Inscripcions en línia:
www.cpnl.cat/inscripcio
Inscripcions presencials:
Oficina de Català de la Bisbal
C/ de l'Estació, 2-10
Tel. 972 64 34 90
labisbal@cpnl.cat
Demaneu cita prèvia

Virtuals
E3: dimarts i dijous, de 9.45 a 11.45 h

De dilluns a dijous de 18.15 a 19.30 h
LLENGUA CATALANA NIVELL 2 VESPRE
De dilluns a dijous de 19.30 a 20.45 h

Dimarts i dijous de 19 a 20 h

ANGLÈS NIVELL 3.2
Dimecres de 18 a 20 h

CASTELLÀ NIVELL 1.1
Dimarts de 16 a 18 h

ANGLÈS NIVELL 1.2
Dilluns de 16 a 18 h

ANGLÈS NIVELL 3.3
Dimarts de 16 a 18 h

ITALIÀ NIVELL 1.1
Dilluns de 18 a 20 h

ANGLÈS NIVELL 2.1
Dijous de 16 a 18 h

ANGLÈS NIVELL 4.1
Dimarts de 18 a 20 h

ITALIÀ NIVELL 3.2
Dimecres de 18 a 20 h

ANGLÈS NIVELL 2.2
Dilluns de 18 a 20 h

FRANCÈS NIVELL 1.1
Dijous de 18 a 20 h

ALEMANY NIVELL 1.1
Dimarts de 18 a 20 h

ANGLÈS NIVELL 3.1
Dijous de 18 a 20 h

FRANCÈS NIVELL 1.2
Dijous de 16 a 18 h

ACOMPANYAMENT 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 possiblitat de tenir un tutor presencial que

LLENGUA CATALANA NIVELL 1 MATÍ
LLENGUA CATALANA NIVELL 1 TARDA

ANGLÈS NIVELL 1.1

Encara no tens el Graduat d'Educació Secundària (GES)? Vols treure't el GES a través de l'IOC?

CURSOS D'ALFABETITZACIÓ EN LLENGUA CATALANA
De dilluns a dijous de 9.15 a 10.30 h

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).
60 h
Cursos:
Durada:
d'octubre de 2022 a maig-juny de 2023
No inclou el material de l'alumne/a
Preu:
221,83 €
Proves de nivell:
16 de setembre de 10 a 12 h i 22 de setembre de 18 a 20 h

Per a informació:
Escoles Velles
c/ 1 d'Octubre de 2017, 16-24
Tel. 647 83 37 53
aulaadults@labisbal.cat

et donarà suport i les eines necessàries per assolir els continguts de les assignatures que estàs
estudiant, tant si estàs cursant el GES com un Cicle Formatiu o Batxillerat.
Horari: Dilluns de 12 a 13 h

GRATUÏT!
Per a més informació:
programeseducatius@labisbal.cat

