
OFERTA FORMATIVA
PER A PERSONES
ADULTES 2014-2015
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Us presentam l’oferta formativa que l’Ajuntament d’Artà i 
el Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA Artà) han 
programat per al proper curs 2014-2015.



TALL I CONFECCIÓ i 
PATCHWORK
Grup I
Horari: dilluns, de 9.30 h a 11.30 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 06/10/2014  
Lloc: edifici municipal Ses Escoles
Professora: Bàrbara Sureda Estela
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima/màxima: 12/15

TALL I CONFECCIÓ i 
PATCHWORK
Grup II
Horari: dilluns, de 15 h a 17 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 06/10/2014  
Lloc: edifici municipal Ses Escoles
Professora: Bàrbara Sureda Estela
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima/màxima: 12/15

TALL I CONFECCIÓ i 
PATCHWORK
Grup III
Horari: dimecres, de 16 h a 18 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 08/10/2014  
Lloc: edifici municipal Ses Escoles
Professora: Bàrbara Sureda Estela
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima/màxima: 12/15

TALL I CONFECCIÓ i 
PATCHWORK
Grup IV
Horari: dimecres, de 18 h a 20 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 08/10/2014  
Lloc: edifici municipal Ses Escoles
Professora: Bàrbara Sureda Estela
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima/màxima: 12/15

TALL I CONFECCIÓ i 
PATCHWORK
a la Colònia de Sant Pere
Horari: dimarts, de 16 h a 18.30 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 07/10/2014  
Lloc: a determinar
Professora: Bàrbara Sureda Estela
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima/màxima: 12/15

OFERTA FORMATIVA 

MUNICIPAL



GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT / ESTIRAMENTS
Horari: dilluns i dimecres, de 18 h a 19 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 06/10/2014  
Lloc: gimnàs del CEIP Na Caragol
Professora: Maite Portugués Alcaide
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima: 15 persones

GIMNÀSTICA AERÒBICA
Horari: dilluns i dimecres, de 19 h a 20 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 06/10/2014  
Lloc: gimnàs del CEIP Na Caragol
Professora: Maite Portugués Alcaide
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima: 15 persones

PILATES (MATÍ)
Horari: dilluns i dimecres, d’11.30 h a 
12.30 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 06/10/2014  
Lloc: a determinar
Professora: Maite Portugués Alcaide
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima: 15 persones

PILATES a la Colònia de Sant 
Pere. Grup I
Horari: dimarts i dijous, de 17 h a 18 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 07/10/2014  
Lloc: gimnàs del CEIP Rosa dels Vents 
Professora: Maite Portugués Alcaide
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima: 15 persones

PILATES a la Colònia de Sant 
Pere. Grup II
Horari: dimarts i dijous, de 18 h a 19 h
Hores totals del curs: 50
Inici: 07/10/2014  
Lloc: gimnàs del CEIP Rosa dels Vents 
Professora: Maite Portugués Alcaide
Preu: 113,33 € (amb un 25 % de des-
compte per a les persones empadronades 
a Artà: 85 €)
Ràtio mínima: 15 persones



ESCOLA DE NEGOCIS

L’objectiu de l’Escola de Negocis és formar bons professionals per ga-
rantir la seva ocupabilitat laboral.

Aquesta formació s’orienta al desenvolupament d’activitats empresa-
rials, formació en emprenedoria i excel·lència professional.

Els cursos que s’ofereixen s’adrecen a persones amb o sense formació 
específica que volen ser reconegudes professionalment en les seves 
activitats i volen garantir la seva millora professional i la plena viabilitat i 
expansió dels seus negocis. 

La formació és totalment diferent a qualsevol altre programa de for-
mació existent, ja que en tots els programes es combinen “inspiració” 
(coneixement i orientació), “experiències” (observació i anàlisi) i “rep-
tes” (consultoria formativa). 

El professorat, especialitzat en aquest tipus de formació, imparteix i 
dirigeix màsters especialitzats en Màrqueting i Vendes, Retail i MBA en 
escoles de negoci líders, i assessora i dirigeix empreses i col·lectius vincu-
lats amb aquests programes.

Per al curs 2014-2015 s’ofereixen 5 activitats formatives: quatre 
s’enfoquen a persones empleades i propietàries en general lligades al 
sector del comerç i la restauració; i una, específica per a persones pro-
pietàries de negocis.

Totes les activitats formatives exigeixen uns requisits d’accés. Per això, es 
valoraran diversos aspectes que es contrastaran mitjançant la sol·licitud 
de dades i una entrevista personal. Alguns d’aquests són els següents: 
vocació comercial, capacitat empàtica, facilitat verbal, interès per inno-
var, creativitat personal, iniciativa professional i experiència en l’àrea. 

CURSOS

Tècnic/a de vendes i fidelització de 
clientela en el sector del comerç

Descripció del curs: curs semipresencial on es treba-
llaran tècniques de venda en negocis cíclics, habilitats 
comercials de cara a la clientela, atenció al client per a 
la fidelització i gestió de conflictes.
Destinataris: persones empleades i propietàries lliga-
des al sector del comerç i persones en general amb 
interès per desenvolupar la seva activitat professional 
en aquesta àrea.
Hores del curs: 154 h (40 h d’autoformació + 30 h de 
treball de camp + 24 h presencials + 60 h de pràctiques 
reals no remunerades en empreses).
Horari de les classes presencials: 2 dies al mes, de 
10.30 h a 14.30 h
Inici: novembre de 2014       Final: febrer de 2015
Lloc: a determinar
Preu: 40 € (amb un 25 % de descompte per a les per-
sones empadronades a Artà: 30 €)
Ràtio mínima/màxima: 5/12
Observacions: es combinarà l’autoformació amb el tre-
ball de camp i les sessions presencials. Les pràctiques 
s’iniciaran una vegada finalitzada la formació. 
Requisits: ordinador amb accés a Internet, correu elec-
trònic i Skype per a videoconferències. L’Ajuntament 
obrirà, en un horari a determinar, l’aula d’informàtica 
municipal per a l’alumnat que no disposi d’equip 
informàtic.



Tècnic/a en animació comercial, 
exteriorisme i aparadorisme

Descripció del curs: curs semipresencial on es treballa-
ran tècniques de suport a l’aparadorisme comercial i 
suport al desenvolupament d’animacions i activacions 
de venda. 
Destinataris: persones empleades i propietàries lliga-
des al sector del comerç i persones en general amb 
interès per desenvolupar la seva activitat professional 
en aquesta àrea.
Hores del curs: 154 h (40 h d’autoformació + 30 h de 
treball de camp + 24 h presencials + 60 h de pràctiques 
reals no remunerades en empreses).
Horari de les classes presencials: 2 dies al mes, de 
16.30 h a 20.30 h
Inici: novembre de 2014 - Final: febrer de 2015
Lloc: a determinar
Preu: 40 € (amb un 25 % de descompte per a les per-
sones empadronades a Artà: 30 €)
Ràtio mínima/màxima: 5/12
Observacions: es combinarà l’autoformació amb el tre-
ball de camp i les sessions presencials. Les pràctiques 
s’iniciaran una vegada finalitzada la formació. 
Requisits: ordinador amb accés a Internet, correu elec-
trònic i Skype per a videoconferències. L’Ajuntament 
obrirà, en un horari a determinar, l’aula d’informàtica 
municipal per a l’alumnat que no disposi d’equip 
informàtic.

Tècnic/a de vendes i fidelització de 
clientela en el sector de la restauració

Descripció del curs: curs semipresencial on es treba-
llaran tècniques de venda en negocis cíclics, habilitats 
comercials de cara a la clientela, atenció al client per a 
la fidelització i gestió de conflictes.
Destinataris: persones empleades i propietàries lliga-
des al sector de la restauració i persones en general 
amb interès per desenvolupar la seva activitat profes-
sional en aquesta àrea.
Hores del curs: 154 h (40 h d’autoformació + 30 h de 
treball de camp + 24 h presencials + 60 h de pràctiques 
reals no remunerades en empreses).
Horari de les classes presencials: 2 dies al mes, de 
16.30 h a 20.30 h
Inici: novembre de 2014 - Final: febrer de 2015
Lloc: a determinar
Preu: : 40 € (amb un 25 % de descompte per a les 
persones empadronades a Artà: 30 €)
Ràtio mínima/màxima: 5/12
Observacions: es combinarà l’autoformació amb el tre-
ball de camp i les sessions presencials. Les pràctiques 
s’iniciaran una vegada finalitzada la formació. 
Requisits: ordinador amb accés a Internet, correu elec-
trònic i Skype per a videoconferències. L’Ajuntament 
obrirà, en un horari a determinar, l’aula d’informàtica 
municipal per a l’alumnat que no disposi d’equip 
informàtic.



Orientació del negoci al mercat i a 
l’expansió

Descripció del curs: curs semipresencial on es treba-
llaran la segmentació de clients i mercats, l’orientació 
del negoci i la gestió de recursos, el posicionament de 
l’oferta per a la venda i el pla d’acció de millora del 
negoci.
Destinataris: exclusivament, persones propietàries de 
negocis en general que vulguin desenvolupar un pla 
de negoci per expandir-se.
Hores del curs: entre 144 h i 192 h (40 h 
d’autoformació + 20 d’autodiagnòstic + 24 h presen-
cials + 48 h presencials opcionals + 60 h d’implantació 
tutelada del pla de negoci).
Horari de les classes presencials: 2 dies al mes, amb 2 
horaris alternatius de migdia i vespre (migdia, de 
14.30 h a 16.30 h; i vespre, de 20.30 h a 21.30 h).
Inici: novembre de 2014 - Final: febrer de 2015
Lloc: a determinar
Preu: 50 € (amb un 25 % de descompte per a les per-
sones empadronades a Artà: 37,5 €)
Ràtio mínima/màxima: 5/12
Observacions: es combinarà l’autoformació amb les 
sessions presencials i la implantació del pla de negoci. 
Requisits: ordinador amb accés a Internet, correu elec-
trònic i Skype per a videoconferències. L’Ajuntament 
obrirà, en un horari a determinar, l’aula d’informàtica 
municipal per a l’alumnat que no disposi d’equip 
informàtic.

Iniciació a cambrer/a de planta amb 
orientació VIP

Descripció del curs: curs semipresencial on es treballa-
ran l’atenció al client i situacions especials, la qualitat 
VIP a l’atenció en planta i la comunicació i l’orientació 
al client en planta.
Destinataris: persones empleades i propietàries lliga-
des al sector hoteler i de la restauració i persones en 
general amb interès per desenvolupar la seva activitat 
professional en aquesta àrea. 
Hores del curs: 170 h (80 h d’autoformació + 30 h 
presencials + 60 h de pràctiques reals no remunerades 
en empreses).
Horari de les classes presencials: 2 dies al mes, de 
9 h a 14 h
Inici: novembre de 2014 - Final: febrer de 2015
Lloc: a determinar
Preu: 40 € (amb un 25 % de descompte per a les per-
sones empadronades a Artà: 30 €)
Ràtio mínima/màxima: 5/12
Observacions: es combinarà l’autoformació amb les 
sessions presencials. Les pràctiques s’iniciaran una 
vegada finalitzada la formació. 
Requisits: ordinador amb accés a Internet, correu elec-
trònic i Skype per a videoconferències. L’Ajuntament 
obrirà, en un horari a determinar, l’aula d’informàtica 
municipal per a l’alumnat que no disposi d’equip 
informàtic.



FORMA’T 
                                                                                                                                        
El  projecte Forma’t, subvencionat pel 
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament 
d’Artà, pretén afavorir la inserció socio-
laboral. Per això, s’ofereixen cursos pro-
fessionals que, a través de petits tallers 
pràctics i formatius, permeten adquirir 
més competències sociolaborals i així 
poder fer front a les exigències de la vida 
laboral. La formació oferida inclourà un 
període de pràctiques en empreses.

Curs d’atenció al client TPV

Continguts: introducció al punt de venda; 
concepte de venda; gestió de caixa; català 
comercial; drets i deures dels treballadors; 
riscos laborals. 

Primer curs: del 13 d’octubre al 12 de 
desembre de 2014
Segon curs: del 16 de març al 15 de maig 
de 2015
Hores del curs: 40 hores teòriques i 40 
hores pràctiques 
Lloc: edifici municipal Ses Escoles
Preu: gratuït 
Ràtio: de 8 a 15 persones 

Curs de manteniment 
d’edificis i/o jardineria

Curs formatiu de caire pràctic en què 
l’aprenentatge s’adquireix treballant a 
diferents llocs del municipi. D’aquesta 
manera l’alumnat adquireix els conei-
xements necessaris per facilitar la seva 
inserció laboral.

Inici: octubre de 2014
Hores del curs: 240 hores 
Lloc: edifici municipal Ses Escoles
Preu: gratuït 
Ràtio: de 8 a 15 persones 

CURSOS



ESPA (educació secundària 
per a persones adultes)
Destinataris: persones majors de 18 anys 
o persones que compleixin aquesta edat 
dins l’any natural en què es matriculen, 
o majors de 16 anys amb un contracte 
laboral.
Finalitat: obtenir el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria.
Horari: de dilluns a divendres, de 16.30 h 
a 21.30 h 
Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són 
quadrimestrals.
Primer quadrimestre:
Inici: 01/10/2014 - Final: 09/02/2015
Segon quadrimestre:
Inici: 17/02/2015 - Final: 19/06/2015
Preu: 20 € en concepte de material

ACOLLIDA LINGÜÍSTICA DE 
LLENGUA CASTELLANA
Destinataris: alumnat estranger sense 
estudis formals que no entén ni 
parla castellà.
Finalitat: adquirir una competència comu-
nicativa bàsica en castellà prioritzant el 
nivell oral.
Horari: dilluns, de 18.20 h a 20.10 h, i 
divendres, de 17 h a 19 h
Hores: 4 hores setmanals
Inici: 03/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 12 € en concepte de material

CATALÀ. ACOLLIDA 
LINGÜÍSTICA / NIVELL A2
Destinataris: persones que no parlen 
català i volen millorar la seva competència 
lingüística i/o obtenir la titulació de 
català A2
Finalitat: preparar les proves per obtenir 
el certificat de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats.
Hores: 3 hores setmanals
Horari: dilluns, de 20.10 h a 21.25 h, i 
divendres, de 19 h a 20.30 h
Inici: 03/10/2014 - Final: fins a la data de 
realització de la prova
Preu: 15 € en concepte de material

CATALÀ. NIVELL B2
Destinataris: persones que parlen català i 
volen obtenir la titulació de català B2.
Finalitat: preparar les proves per obtenir 
el certificat de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats.
Hores: 2 hores setmanals
Horari: dilluns i dijous, de 18.20 h a 19.15 h 
Inici: 02/10/2014 - Final: fins a la data de 
realització de la prova
Preu: 15 € en concepte de material

CATALÀ. NIVELL C1 
Destinataris: persones que parlen català i 
volen obtenir la titulació de català C1.
Finalitat: preparar les proves per obtenir 
el certificat de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats.
Hores: 2 hores setmanals. 
Horari: dimecres i dijous, de 19.35 h 
a 20.30 h
Inici: 01/10/2014 - Final: fins a la data de 
realització de la prova
Preu: 15 € en concepte de material

 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA

Els cursos que es detallen a continuació 
s’impartiran al CEPA Artà/ Institut 
Llorenç Garcias i Font



PREPARACIÓ PER A LES PRO-
VES D’ACCÉS A LA UNIVER-
SITAT PER A MAJORS DE 25 
ANYS (Accés a la UIB)
Destinataris: persones majors de 25 anys o 
que els compleixen abans de l’1 d’octubre 
de 2015.
Finalitat: preparar les proves d’accés a la 
UIB.
Hores: màxim 14 h setmanals
Horari: de dilluns a divendres, dins la fran-
ja de 16.30 h a 21.30 h
Inici: 01/10/2014 – Final: fins a la data de 
realització de la prova
Preu: 10 € per mòdul en concepte 
de material

CURSOS DE PREPARACIÓ PER 
A LES PROVES D’ACCÉS ALS 
CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR DE FORMACIÓ PRO-
FESSIONAL (Accés CFGS)
Destinataris: majors de 19 anys o que els 
compleixen durant l’any natural de la 
realització de la prova; i majors de 18 anys 
si tenen un cicle formatiu de grau mitjà de 
la mateixa família professional que el cicle 
formatiu de grau superior que 
volen cursar. 
Finalitat: preparar les proves d’accés  als 
cicles formatius de 
grau superior.
Hores: màxim 13 h setmanals
Horari: de dilluns a divendres, dins la fran-
ja de 16.30 h a 21.30 h
Inici: 03/10/2014 – Final: fins a la data de 
realització de la prova
Preu: 10 € per mòdul en concepte 
de material

CASTELLÀ PER A 
ESTRANGERS. NIVELL II
Destinataris: alumnat estranger amb 
estudis formals.
Finalitat: adquirir competència comuni-
cativa bàsica en castellà tant oral com 
escrita.
Horari: dimecres, de 18.30 h a 20.10 h 
Hores: 2 hores setmanals
Inici: 01/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material

CASTELLÀ PER A 
ESTRANGERS. NIVELL III
Destinataris: alumnat estranger amb 
estudis formals i amb coneixements de la 
llengua castellana.
Finalitat: adquirir una bona competència 
comunicativa en castellà tant oral 
com escrita.
Horari: dilluns, de 16.30 h a 18.20 h 
Hores: 2 hores setmanals
Inici: 06/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material



ANGLÈS I
Destinataris: persones sense coneixements 
d’anglès o amb coneixements molt bàsics 
que vulguin millorar la competència en 
aquesta llengua.
Finalitat: adquirir coneixements bàsics de 
la llengua tant orals com escrits.
Hores: 3 hores setmanals
Horari: dimarts, de 17.30 h a 18.50 h, i 
dijous, de 18.30 h a 19.50 h
Inici: 02/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material
 

ANGLÈS II
Destinataris: persones amb coneixements 
bàsics d’anglès.
Finalitat: millorar la competència comu-
nicativa en anglès i preparar les proves 
lliures de l’EOI.
Hores: 3 hores setmanals
Horari: dimarts, de 19 h a 20.20 h, i dijous, 
de 20 h a 21.20 h
Inici: 02/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material

ANGLÈS III. Nivell 1
Destinataris: persones amb coneixements 
d’anglès A2.
Finalitat: millorar la competència comu-

nicativa en anglès i preparar les proves 
lliures de l’EOI.
Hores: 3 hores setmanals
Horari: dimecres, de 18.30 h  a 19.50 h, i 
divendres, de 17.30 h a 18.50 h
Inici: 01/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material

ANGLÈS III. Nivell 2
Destinataris: persones amb coneixements 
d’anglès B1.
Finalitat: millorar la competència comu-
nicativa en anglès i preparar les proves 
lliures de l’EOI.
Hores: 3 hores setmanals
Horari: dimecres, de 20 h a 21.20 h, i 
divendres, de 19 h a 20.20 h
Inici: 01/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material

ALEMANY I
Destinataris: persones sense coneixements 
d’alemany o amb coneixements molt 
bàsics que vulguin millorar la competència 
en aquesta llengua.
Finalitat: adquirir coneixements bàsics de 
la llengua tant orals com escrits.
Hores: 3 hores setmanals

Horari: dilluns, de 18.30 h a 19.50 h, i 
dijous, de 17.30 h a 18.50 h
Inici: 02/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material

ALEMANY II
Destinataris: persones amb coneixements 
bàsics d’alemany.
Finalitat: millorar la competència comu-
nicativa en alemany i preparar les proves 
lliures de l’EOI.
Hores: 3 hores setmanals
Horari: dilluns, de 20 h a 21.20 h, i dijous, 
de 19 h a 20.20 h
Inici: 02/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material

ALEMANY TURÍSTIC
Destinataris: persones amb coneixements 
bàsics d’alemany.
Finalitat: millorar la competència comuni-
cativa en alemany, sobretot l’oral.
Hores: 2 hores setmanals
Horari: divendres, de 17.30 h a 19.20 h
Inici: 03/10/2014 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 € en concepte de material



CURSOS DEL 
PRIMER QUADRIMESTRE (Del 
01/10/2014 al 09/02/2015)

INFORMÀTICA INICIAL (Iniciació 
al maneig de l’ordinador, processador de 
textos, Internet i correu electrònic bàsic) 
Destinataris: persones sense coneixements 
d’informàtica o amb un nivell molt ele-
mental interessades a iniciar-se o ampliar 
els seus coneixements en el camp de les 
noves tecnologies de la informació i la 
comunicació.
Finalitat: oferir una formació bàsica 
d’usuari.
Hores: 3,5 hores setmanals
Horari: dilluns, de 17.30 h a 19 h, i diven-
dres, de 17.30 h a 19.15 h
Inici: 03/10/2014 - Final: 09/02/2015
Preu: 15 €

INFORMÀTICA BÀSICA (Maneig 
de l’ordinador, Internet i correu electrònic, 
tractament d’imatges, creació d’àlbums 
digitals, etc., segons les preferències de 
l’alumnat) 
Destinataris: persones amb un mínim de 
coneixements d’informàtica interessades a 
ampliar els seus coneixements en el camp 

de les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació.
Finalitat: oferir una formació bàsica nivell 
d’usuari.
Hores: 3,5 hores setmanals
Horari: dilluns, de 19 h a 20.30 h, i dijous, 
de 19 h a 20.45 h
Inici: 02/10/2014 - Final: 09/02/2015
Preu: 15 €

CURSOS DEL 
SEGON QUADRIMESTRE (Del 
17/02/2015 al 19/06/2015)

INFORMÀTICA INICIAL (Iniciació 
al maneig de l’ordinador, processador de 
textos, Internet i correu electrònic bàsic) 
Destinataris: persones sense coneixements 
d’informàtica o amb un nivell molt ele-
mental interessades a iniciar-se o ampliar 
els seus coneixements en el camp de les 
noves tecnologies de la informació i la 
comunicació.
Finalitat: oferir una formació bàsica 
d’usuari.
Hores: 3,5 hores setmanals
Horari: dilluns, 17.30 h a 19 h, i divendres, 
de 17.30 h a 19.15 h
Inici: 20/02/2015 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 €

INFORMÀTICA BÀSICA 
(Maneig de l’ordinador, Internet i correu 
electrònic, tractament d’imatges, creació 
d’àlbums digitals, etc., segons les pre-
ferències de l’alumnat) 
Destinataris: persones amb un mínim de 
coneixements d’informàtica interessades a 
ampliar els seus coneixements en el camp 
de les noves tecnologies de la informació i 
la comunicació.
Finalitat: oferir una formació bàsica 
d’usuari.
Hores: 3,5 hores setmanals
Horari: dilluns, de 19 h a 20.30 h, i dijous, 
de 19 h a 20.45 h
Inici: 19/02/2015 - Final: 19/06/2015
Preu: 15 €



INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER FER LA MATRÍCULA

Per als estudis d’ESPA: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de resident; 1 foto de carnet; i llibre d’escolaritat o títol de 
graduat escolar o certificat de notes. 

Per al català C1: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto de carnet, el certificat de català B2, d’ESO o 
equivalent.

Per a l’anglès III: qualsevol documentació que acrediti estar en possessió del nivell A2/B1 d’anglès: COU, 2n de batxillerat 
(llengua estrangera: anglès), mestre d’educació primària, certificat de nivell bàsic de l’EOI, etc. En cas contrari, podreu fer 
una prova de nivell durant la darrera setmana de setembre.

Per a la resta d’ensenyaments del CEPA: fotocòpia del DNI, passaport o targeta de resident; i 1 foto de carnet. 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA DE TOTS ELS CURSOS

Lloc: CEPA Artà

Termini: del 12 al 25 de setembre de 2014

Horari de matrícula: de dilluns a divendres, de 17 h a 20 h; i dimarts, també, d’11.30 h a 13.30 h

Atenció:

Per als antics alumnes del CEPA, el termini de matrícula és  del 3 a l’11 de setembre de 2014.

Per als cursos del segon quadrimestre d’ESPA i informàtica, el termini de matrícula serà del 10 al 16 de febrer 
de 2015.

Per als cursos de Tall i Confecció i Patchwork, Gimnàstica i Pilates, pelr als cursos de l’Escola de Negocis i per als del pro-
grama Forma’t, consultau la informació de les bonificacions, les condicions d’aquests cursos i la possibilitat de matricular-vos 
a l’Oficina Municipal de la Colònia de Sant Pere, al lloc de matrícula o al telèfon 971 83 56 24 (edifici municipal Ses Escoles). 



Àrea Socioeducativa Municipal 
Edifici municipal Ses Escoles
Carretera de Sant Salvador, s/n 
Telèfon: 971 83 56 24
eadults@arta.cat
www.arta.cat

CEPA Artà 
IES Llorenç Garcias i Font
C/ de Pere Amorós, núm. 4
Telèfon: 971 82 93 00
cepaarta@gmail.com
www.cepaarta.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ: 



E


