
                ESCOLA D’ADULTS “ 8 DE MARÇ “ CURS 20  20  /  21  

               ENSENYAMENTS REGLATS.  (CERTIFICATS I TÍTOLS OFICIALS)

*CURS D’ALFABETITZACIÓ I NEOLECTORS ( 1r CICLE)
Per a aquelles persones que vulguen aprendre a llegir i escriure i calcular amb operacions bàsiques. 
També s’inclouen aquelles persones que ja compten amb una instrucció bàsica però en canvi volen 
saber més.

HORARI                  : 15h. a 17h.
DIES           : De dilluns a divendres.
DURADA           : 13 d’octubre a 18 juny (300 h.)
PREU           : Gratuït.

*CURS DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (2n cicle. Modalitat lliure)=>18 anys
Adreçat a persones que no hagen finalitzat els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o
simplement vulguen tindre el títol oficial del Graduat de Secundària. Ja saps, si et vas quedar en
tercer o quart d’ESO o vols continuar els estudis que fa anys vas abandonar, vine i en  un curs
acadèmic tens possibilitat d’aconseguir-ho. Examen final a Gandia. A més a més, amb el títol de
Graduat, pots accedir directament als cicles formatius de grau mitjà.

HORARI             : 18-19 h. a 21-22 h.
DIES                     : De dilluns a divendres.
DURADA         : 13 d’octubre a 17 juny  (400 h.)
PREU TOTAL        : 50 €.

*CURS  OS   DE VALENCIÀ (Preparació per a   P  roves Junta Qualificadora)  

Adreçats a persones que vulguen presentar-se als exàmens de la JQCV. 

CURS BÀSIC A1-A2 

HORARI                           : 17:00 – 18:00 h.
DIES                                 : Dilluns i dimecres
DURADA                         : 14 d’octubre – 09 juny (45 h.)
PREU                                : Gratuït.

CURS ELEMENTAL B1

HORARI                           : 18:00 - 19:00 h.
DIES                                  : Dilluns i dimecres
DURADA                          : 14 d’octubre – 09 juny (45 h.)
PREU TOTAL                   : Gratuït

CURS MITJÀ C1

HORARI                            : 20:15 – 21:45
DIES                                  : Dilluns i dimecres
DURADA                          : 14 d'octubre – 09 juny (90 h.) 
PREU TOTAL                   : 100 €    



CURS DE VALENCIÀ SUPERIOR C2

HORARI                            : 20:15 – 21:45 h.
DIES                                  : Dimarts i dijous
DURADA                          : 13 d'octubre – 17 juny (90 h.)
PREU TOTAL                   : 100 €.
                                               

ENSENYAMENTS  NO REGLATS
(CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA)

*CURSO BÁSICO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES A1

Dirigido a personas recién llegadas o que tienen dificultad para entender y comunicarse tanto por
escrito como oralmente. 

HORARIO                          :  17:30 – 19:00 h.
DÍA                                      : Jueves.
DURACIÓN                        : 15 de octubre – 03 de junio (50 h.)
PRECIO                               : Gratuito.

* CURSO DE ALFABETIZACIÓN EN ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

Destinado para personas con poca o ninguna escolaridad en su país de origen.

HORARIO                            : 17:30 – 19:00 h.
DÍA                                       : Martes.
DURACIÓN                         : 13 de octubre – 01 de junio (50 h)
PRECIO                                : Gratuito.

*CURS D’ANGLÉS INICIAL. A1

Per a  totes  les  persones interessades en introduir-se en la  llengua anglesa parlada i  escrita,  tot
adquirint un vocabulari elemental però suficient per a comunicar-se.

HORARI                            : 18/18:30 – 19:30 h. 
DIA                                    : Dimecres i dijous
DURADA                          : 14 d’octubre – 03 juny (75 h.)
PREU  TOTAL                  : 50 €

* CURS D’ANGLÉS ELEMENTAL. A2

Adreçat a gent que ja té uns coneixements bàsics de la llengua anglesa i vol millorar-la.

HORARI                          : 19:30 – 21:00 h.
DIA                                  : Dilluns.
DURADA                        : 19 d’octubre – 31 maig (45 h.)
PREU TOTAL                 : 120 €.



*  CURS D’ANGLÉS “  PRE-  INTERMEDIATE”. B1.  

Per a persones que han superat recentment el nivell A2 o que recorden bé els estudis elementals 
passats.

HORARI                           : 18:00 – 19:30 h.
DIA                                   : Dilluns.
DURADA                         : 19 d’octubre – 31 maig (45 h.)
PREU TOTAL                  : 120 €.

* CURS D'ANGLÉS “INTERMEDIATE”. B1+

HORARI                            : 18:00 – 19:30 h. 
DIA                                    : Dimarts.
DURADA                          : 13 d'octubre – 01 juny (45 h.)
PREU  TOTAL                  : 120 €.

* CURS D'ANGLÉS “UPPER INTERMEDIATE” B2.

HORARI                             : 19:30 – 21:00 h.
DIA                                     : Dimecres
DURADA                           : 14 d'octubre – 02 juny (45 h.)
PREU TOTAL                    : 120 €.

* CURS D’ANGLÉS “AVANCED” C1 

HORARI                             : 19:30 – 21:00 h.
DIA                                      : Dimarts
DURADA                            : 13 d’octubre – 01 juny (45 h).
PREU TOTAL                     : 120 €. 

* CURS D’ANGLÉS “CONVERSATION”. NIVELL   MÍNIM = > B1  

HORARI                          : 19:00 – 20:00 h.
DIA                                   : Dijous.
DURADA                         : 15 d’octubre – 03 juny (30 h.)
PREU  TOTAL                 : 100 €.

*CURS DE DIBUIX I PINTURA.

Adreçat a persones que vulguen iniciar-se o que desitgen perfeccionar-se en este art.
Al finalitzar el curs hi haurà una exposició col·lectiva dels treballs a la Casa de la Cultura.

HORARI : 19 h. a 21 h.
DIA : Dijous.
DURADA : 15 d'octubre - 10 juny. (60 h.)
PREU TOTAL            : 100 €.



*CURS DE CUINA.

Aprén  receptes  fàcils,  tècniques  culinàries  diverses  i  introdueix-te  en  una  cuina  de  qualitat:
Entrants, primers plats, segons, postres, rebosteria...  A l'acabament de cada sessió, hi  haurà una
degustació.

HORARI : 18:30  a 21 h.                                                                                               
DIA : Dijous.                                                                                                
DURADA : 15 d’octubre – 29 abril (60 h.)                                                                  
PREU TOTAL            : 130 €. Inclou el menjar.

 PROFESSORAT  CURS 2020/21.  

      Carmela Borràs Gregori (Curs de Dibuix i Pintura).
Empar Cervera i Camarena (Valencià Mitjà C1 i Superior C2).

      Janice Ciappessoni (Cursos d’Anglés).
      Joaquín Pastor Díaz (Curs de Cuina).
      Robert Frau Vives (Graduat Secundària).
      Vicent Frau Ribes  (1r Cicle, Graduat Secundària, Español Básico i Valencià  A1-A2/B1).
      Wenceslao Ibáñez Ferrer (Graduat Secundària).

NOTES  IMPORTANTS

 L’edat mínima per a matricular-se serà de 18 anys (excepte Graduat, 17 anys) complits durant
el 2020.

 Per a poder optar a les proves lliures de Graduat en Educació Secundària, s’han de tenir més 
de 18 anys o complir-los durant l’any 2021.

 Seu de les classes. S’impartiran a la Casa del Poble (Pl. Major, 1), excepte Cuina (Escola 
“Gregori Maians”. C/ Vicent Andrés Estellés)) i Dibuix i Pintura, Relaxació i Meditació 
(Escoles Velles.  C/ Montdúver).

 Com arreplegar l'imprés de matrícula  :  

       1. - Passar a partir de l’1 de setembre, per les oficines municipals, biblioteca (C Clot de l'Era)
             Centre Juvenil (C/ Montdúver) o Escola d'adults (Pl. Major, 9:30 - 13h)

       2. - Baixar-te’l on line: www.bellreguard.net

 Com formalitzar la matrícula:  
      

      1. Anar al banc o fer una transferència al compte indicat a l’imprés de matrícula.

          Pagar.

      2. En horari de matí  (9:30 a 13 h), a l'Escola Municipal d'Adults (Pl. Major) amb:  

          - L’imprés de la matrícula complimentat.

          - Justificant bancari del pagament o de la transferència realitzada.

          - Fotocòpia del DNI o similar (passaport-NIE...)

http://www.bellreguard.net/


En el cas dels cursos gratuïts només cal aportar l’imprés de la matrícula i la 
fotocòpia del DNI o similar.

 Matrícula ON LINE:  

Els documents anteriors, - imprés matrícula, justificant bancari de pagament, fotocòpia DNI o 
similar -  els escanegeu i envieu.   vicentfrau@gmail.com

Més informació i matrícula des de l’1 de setembre   fins   al   7   d’octubre   en dies laborables des de 
les 9:30 h. fins a les 13 h. a l'Escola Municipal d'Adults (Pl. Major).

Tel.   96 281 55 11 (ext 128)

http: // www.bellreguard.net

e-mail: vicentfrau@gmail.com

Nota important: si per qualsevol motiu algun curs no es pot realitzar o s’ha d’interrompre, 
l’Escola Municipal d’Adults garanteix la devolució de la matrícula.

En cap cas es tornaran els diners de la matrícula per motius aliens a l’Escola.

                               AJUNTAMENT DE BELLREGUARD

mailto:vicentfrau@gmail.com
http://www.bellreguard.net/
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