
ESCOLA D’ADULTS DE MASSANASSA

CURS 
2022
/23

Inscripcions: 
Del 7 al 20 
de setembre 

Lloc: 
Pl. L’Alqueria Sòria, 15
961255043 - fpa@massanassa.es

Horari: 
Dilluns a dijous de 10 a 12h
Dilluns a divendres de 18 a 20h

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ 
(del 7 al 20 de setembre)
- Fotocòpia del DNI.
- Fitxa complementària.
- Certificat de nivell, cursos, matèries o mòduls aprovats 
(Per a alumnat de Formació Bàsica)

*Una vegada finalitzat aquest termini se li facilitarà a les 
persones preinscrites un full d’autoliquidació (25€) per 
a que formalitzen la seua plaça (fins al 20 de setembre)

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES
- Els cursos de l’associació es formalitzaran o no en 
funció del nombre de persones matriculades.
- Per als cursos oferits per l'Associació d'Alumnes caldrà 
ser sòcia.
- Als cursos de l'Associació d'Alumnes s'haurà d'abonar 
el preu corresponent.
- La quota de l’associació és de 10€ anuals i s’ha de 
pagar a la Caixa Popular.

CONSIDERACIONS GENERALS 
- Els horaris estan sotmesos al calendari escolar.
- Per tal de considerar-se inscrits caldrà presentar els 
rebuts de pagament.
- No es tornaran els diners de la matrícula, excepte en 
cas que no s'organitze el curs per falta d'alumnes.
- L'escola expedirà certificats d’assistència i aprofitament 
al finalitzar els cursos.

Més informació a:
Escola d'Adults de Massanassa
Plaça Alqueria de Sòria, 15
Telf. 96 125 50 43 | E-mail 
fpa@massanassa.es
Horari atenció al públic: 
Dilluns a divendres de 18.00h a 20.00h 
i dimarts i dijous de 10 a 12h



FORMACIÓ BÀSICA

Programa formatiu per a iniciar, adquirir i actualitzar la 
Formació Bàsica de les persones adultes des de l'alfabetització 
fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.

Cicle I
1r nivell de dilluns a divendres de 16:00h a 18:00h
2n nivell de dilluns a divendres de 16:00h a 18:00h
3r nivell de dilluns a divendres de 16:00h a 18:00h
 
Cicle II
1r nivell de dilluns a dijous de 19:00h a 22:00h
2n nivell de dilluns a divendres de 19:00h a 22:00h
 
PROGRAMES FORMATIUS COMPLEMENTARIS

Cursos anuals
Valencià A1-A2. Dilluns i dimecres de 18:00h a 19:30h
Valencià B1-B2. Dilluns i dimecres de 18:00h a 19:30h
Valencià C1. Dilluns i dimecres de 17:30h a 19:00h
Valencià C2. Dimarts i dijous de 20:00h a 21:30h
Castellà per a estrangers matins. Dimarts i dijous de 11h a 13h

Castellà per a estrangers vesprades. Dimarts i divendres 
de 18h a 20h
Escriptura creativa. Dimarts de 16h a 17:30h
Anglès A2. Dilluns i dimarts de 15:30h a 17:00h
Anglès A1. Dilluns de 20:00h a 22:00h
Taller de costura. Dijous de 18:00h a 20:00h
Taller d’història. Dimecres de 18:00h a 20:00h
Taller d’història a través del cinema. Dilluns de 10 a 12h.
Taller de Fotografia Digital. Dimarts de 10:00h a 11:30h
Iniciació al Teatre. Dimarts i Dijous d’11:00h a 12:30h.

Cursos quadrimestrals
Informàtica inici. Dimarts i dijous de 16:00h a 17:30h
Informàtica continuació I. Dimarts i dijous de 17:30h a 19:00h
Informàtica continuació II. Dimarts i dijous de 19:00h a 20:30h
Informàtica avançada. Dimarts i dijous de 20:30h a 22:00h

Tallers Associació d'Alumnes
Tai-xí. Dimarts  de 18:30h a 19:45h.
Taller de Costura. Dilluns de 18:00h a 20:00h.

ALTRES ACTIVITATS

Eixides (al cine, al teatre exposicions, etc), xerrades, festes, 
viatges, etc.


