
Més informació:

www.sabadell.cat/educacio

ON TROBARÀS 
ELS CENTRES?

FORMACIÓ 
PER A 
PERSONES 
ADULTES
CURS 22-23

 
INFORMA’T

CFA DE CAN RULL 
C. de Gustavo Adolfo Bécquer, 24 
Tel. 93 727 43 44
a8057011@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/cfa-can-rull-sabadell/

CFA DE LA CONCÒRDIA 
C. de la Solidaritat, 21 
Tel. 93 723 28 64
cfaconcordia@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/cfaconcordia/

CFA DE LA CREU DE BARBERÀ
C. dels Carders, 14 
Tel. 93 711 64 48
a8057001@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/cfalacreudebarbera/

CFA DE TORRE-ROMEU 
C. de l’Anoia, 18, 1r 
Tel. 93 727 56 40
cfatorreromeu@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/cfatorreromeu/



QUÈ POTS FER?
> Aprendre llengües: llengua 
catalana, castellana i anglesa amb 
certificat.

> Aprendre els ensenyaments 
bàsics: lectura i escriptura, càlcul...

> Obtenir el Graduat en Educació 
Secundària.

> Preparar-te per a les proves 
d’accés: a Cicles Formatius de 
Grau Mitjà, a Grau Superior i a la 
Universitat. 

> Aprendre informàtica i obtenir 
el certificat ACTIC.

Informàtica (COMPETIC)

Llengua castellana

Llengua catalana

Anglès

Curs de preparació de la prova 
d’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys

Curs de preparació de la prova 
d’accés a Cicles Formatius de Grau 
Superior

Curs de preparació de la prova 
d’accés a Cicles Formatius Grau Mitjà

Cicle de Formació Instrumental

Graduat Educació Secundària LOE

Aula Suport Alumnat Vulnerable

OFERTA FORMATIVA 
DELS CENTRES 
D’ADULTS 
DE SABADELL

CFA
CAN
RULL

CFA
CONCÒR-

DIA

CFA
CREU DE
BARBERÀ

CFA
TORRE-
ROMEU

(*) (**) (*) 

   * COMPETIC 3, en format presencial.
** COMPETIC 2 i 3, en format semipresencial.

Els centres de formació de persones adultes t’ofereixen formació 
flexible i a mida, amb l’assessorament i l’orientació del professorat i 
l’elaboració d’itineraris personalitzats per a cada necessitat.
Si vols aprendre, si vols millorar o ampliar els teus coneixements, si 
vols promocionar... les escoles d’adults t’ho faciliten. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/adults/

QUAN ES POT FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?
Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d’acord amb els 
criteris fixats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El termini per a presentar les sol·licituds de preinscripció és del 21 al 
29 de juny de 2022

QUI POT ACCEDIR ALS 
CENTRES L’EDUCACIÓ 
D’ADULTS?
> Les persones que han complert 
18 anys o bé els compleixen 
durant l’any natural que inicien la 
formació. 
> Les persones que compleixen 
com a mínim 16 anys l’any natural 
que inicien la formació si tenen un 
contracte laboral que els impedeix 
assistir als centres educatius en 
règim ordinari o si són esportistes 
d’alt rendiment. 
> Al curs de formació específica 
per a l’accés als cicles formatius 
de grau mitjà hi poden accedir 
les persones que tinguin més de 
17 anys o bé que els compleixen 
durant l’any natural en què inicien 
el curs. 


