13. Altres possibilitats

13.1. Escola Oficial d’idiomes

Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns adreçats a persones
adultes, dins l'àmbit no universitari. Els alumnes poden matricular-s'hi en règim oficial (presencial o bé a
distància) o lliure.
Estructura
La durada total d'aquests estudis és de cinc cursos d'un mínim de 130 hores cadascun. En alguns casos, com
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ara l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada és superior a cinc cursos.
S’estructura en dos cicles:
nivell intermedi: 3 cursos
cicle superior: 2 cursos
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és la d'aconseguir les habilitats en l'ús efectiu de l'idioma com a
vehicle de comunicació general.
Accés
Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts
l'any en què comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els
ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'Educació Secundària Obligatòria.
Matriculació
La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (mínim de 130 hores per curs) i als exàmens corresponents.
La matriculació dels alumnes oficials en horari extensiu té lloc durant el mes de setembre (informació al juliol a
les diferents escoles).
La matriculació dels alumnes oficials en horari intensiu té lloc dues vegades l’any –setembre i gener–
(informació al juliol i desembre respectivament a les escoles que ofereixen aquesta modalitat).
Hi ha diverses modalitats d’horari:
Extensiu: diari: classes d’una hora diària de dilluns a divendres i altern: classes de dues hores en dies alterns i
divendres alterns.
Intensiu: classes de dues hores diàries de dilluns a divendres (deu hores setmanals).
La matrícula oficial (a distància), “That’s English”, té lloc durant el mes de setembre. Se’n pot sol·licitar
informació al telèfon 934 377 719.
La matrícula lliure dóna dret a una convocatòria d’examen per obtenir el certificat de nivell intermedi o del
certificat d'aptitud. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La
matriculació es fa a finals de febrer. La informació sobre la matriculació per als candidats lliures es publica a
totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.
Per poder atendre la demanda de certificacions d’anglès, les EOI ofereixen una convocatòria extraordinària el
mes de febrer. La informació es publica a finals d’octubre, i la matriculació té lloc durant el mes de novembre.
És incompatible tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial i d’alumne/a lliure del mateix idioma.
Titulació
Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per obtenir dos certificats oficials:
el certificat de nivell intermedi, en assolir els objectius del nivell intermedi, el certificat d'aptitud, en assolir els
objectius del cicle superior.
Les proves de certificació consten de cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents
aspectes de la competència comunicativa.
Les proves tenen com a referent principal el currículum de les escoles oficials d’idiomes, i s'elaboren a partir de
documents escrits i orals autèntics, extrets de revistes, premsa, televisió i cinema, etc.
A continuació disposeu de les escoles Oficials d’Idiomes del Barcelonès Nord i L’Hospitalet:

13.2. Ensenyament artístics
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Art Dramatic
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Arts plàstiques i disseny
Música

13.2.1. Art Dramátic

Els ensenyaments d'Art dramàtic comprenen un sol grau de caràcter superior. Tenen una durada de quatre
cursos i es comença des d'un principi amb l'especialitat corresponent: la direcció escènica, la dramatúrgia,
l'interpretació (Teatre de text, de gest, d'objectes i musical) i l'escenografia. La superació d'aquests estudis
dóna dret al títol superior d'art dramàtic. La titulació que s'obté en acabar aquests estudis és equivalent, a tots
els efectes, a la d'una llicenciatura universitària.
Prova d'accés
Amb titulació acadèmica
Per accedir als ensenyaments d'Art Dramàtic cal:
>Posseïr el títol de Batxiller o estudis equivalents
>Haver superat una prova específica que valora la maduresa, els coneixements i les aptituds necessàries per
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cursar els estudis de l'especialitat escollida.
Aquesta prova consta de dos exercicis: el primer és escrit i comú a totes les especialitats, el segon és pràctic i
específic per a cada especialitat. Es desenvolupa en diverses sessions amb una durada màxima de dues
setmanes.
Sense titulació acadèmica
Mitjançant una prova que es convoca anualment, poden accedir-hi les persones que malgrat no complir les
condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys, o bé que els compleixin durant l'any natural en que
vulguin iniciar els estudis.
Aquesta prova consisteix en presentar una memòria justificativa i fer una exposició oral dels treballs i activitats
realitzades amb relació a una àrea de l'especialitat triada. En cas de superar la prova, els alumnes poden
accedir a les proves d'accés que s'estableixen per a l'alumnat amb titulació acadèmica.
A la pàgina web de l’Institut del Teatre [1] pots trobar tota la informació sobre serveis, estudis i escoles on
cursar art dramàtic.

13.2.2. Dansa

Són ensenyaments que tenen com a objectiu aprofundir en el llenguatge i la pràctica de la dansa. Els alumnes
poden cursar simultàniament els ensenyaments de dansa de nivell elemental o de grau mitjà i els de règim
general.
Nivell elemental: La durada d'aquests ensenyaments la defineixen els centres mateixos a partir del projecte
curricular. Has d'anar en compte, en acabar aquests ensenyaments, el centre pot expedir els diplomes
corresponents sense validesa acadèmica oficial.
Grau Mitjà: El grau mitjà està estructurat en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun. Es pot accedir al
grau mitjà amb la superació d'una prova específica que consta d'un exercici de diverses parts que inclou
qüestions referides a objectius terminals del currículum del grau elemental de les assignatures de dansa
clàssica, dansa creativa, dansa espanyola i/o danses folklòriques, i música.
El currículum del grau mitjà d'ensenyaments de dansa es configura amb les especialitats següents:
- Dansa clàssica
- Dansa contemporània
- Dansa espanyola
La superació del tercer cicle de grau mitjà dóna dret al títol professional corresponent a l'especialitat cursada i a
obtenir el títol de Batxiller, si se superen les matèries comunes del Batxillerat.
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Grau Superior: Els ensenyaments de dansa de grau superior, agrupats en un cicle únic, tenen una durada de
quatre cursos i s'estructura en dues especialitats:
- Pedagogia de la dansa
- Coreografia i Tècniques d'interpretació de la dansa
La superació d'aquest grau dóna dret al títol superior de dansa en l'especialitat corresponent.
La titulació que s'obté en acabar aquests estudis és equivalent, a tots els efectes, a la d'una llicenciatura
universitària.

13.2.3. Arts plàstiques i disseny

Aquests ensenyaments aprofundeixen en els àmbits de formació que deriven de la relació entre l'art i el
disseny: les arts aplicades, els oficis artístics, les modalitats del disseny i la conservació i restauració de béns
culturals.
Les arts aplicades i els oficis artístics corresponent a Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior que
s'agrupen en diferents famílies professionals, aquestes són:
> Arts florals
> Arts aplicades a la indumentària
> Arts aplicades al llibre
> Arts aplicades al mur
> Arts aplicades a l'escultura
> Ceràmica artística
> Comunicació gràfica i audiovisual
> Disseny d'interiors
> Disseny industrial
> Esmalts artístics
> Joieria d'art
> Tèxtils artístics
El currículum inclou ensenyaments teòrics i pràctics en centres educatius, una fase de formació pràctica en
empreses, estudis o tallers, i una obra final, si es tracta d'un cicle de formació específica de grau mitjà, o un
projecte final si es tracta d'un cicle de formació específica de grau superior.
La formació en empreses, estudis o tallers comprèn les pràctiques en entitats de titularitat pública o privada;
està integrada al currículum del cicle que es cursa; també es pot efectuar en el marc d'intercanvis nacionals o
internacionals. Permet complementar els coneixements, les habilitats i les destreses dels mòduls que integren
el currículum del cicle de formació específica, i avaluar els aspectes més rellevants de la competència
professional adquirida pels alumnes.
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Conservació i restauració de béns culturals (estudis superiors)
Per accedir a aquests ensenyaments cal disposar del títol de Batxiller i superar una prova d’accés. Les persones
majors de 19 anys que no disposin del títol de Batxiller, hi podran accedir mitjançant la superació d’una part de
la prova d'accés esmentada, regulada i organitzada pel Departament d’Educació, que acrediti que té la
maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessàries.
Les Especialitats que es poden cursar són quatre:
> Document gràfic
> Escultura
> Arqueologia
> Pintura
El títol que s'expedeix és equivalent a una diplomatura universitària.
Disseny (estudis superiors)
Per accedir a aquests ensenyaments cal disposar del títol de batxiller i superar una prova d’accés, regulada pel
Departament d’Educació, en la qual es valorarà la maduresa, els coneixements i les aptituds per a cursar-los
amb aprofitament.
Les persones majors de 19 anys que no disposin del títol de Batxiller, hi podran accedir mitjançant la superació
d’una part de la prova d'accés esmentada, regulada i organitzada pel Departament d’Educació, que acrediti que
té la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessàries.
Les especialitats que es poden cursar son:
> Disseny gràfic
> Disseny de productes
> Disseny d’interiors
> Disseny de moda

13.2.4. Música

Són ensenyaments que tenen com a objectiu aprofundir en el llenguatge i la pràctica musical. Els alumnes
poden cursar simultàniament els ensenyaments de música elementals i de grau professional i els de règim
general. Els estudis de música comprenen tres etapes: ensenyaments elementals, grau professional i grau
superior.
Ensenyaments elementals: Els ensenyaments elementals aporten una formació teòrica i pràctica que permet
gaudir de la pràctica individual i de conjunt.
Grau professional: Comprèn sis cursos acadèmics. L'accés al 1r curs implica la superació d'una prova
específica que té com a objectiu verificar la possessió d'aptituds i habilitats específiques i valorar
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qualitativament i quantitativament la maduresa i la capacitat per a iniciar els estudis.
Igualment, es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver fet cursos anteriors,
un cop superada una prova específica.
El grau professional dels ensenyaments de música té les especialitats següents:
a) Àrea d'instruments de l'orquestra
b) Àrea d'instruments polifònics
c) Àrea d'instruments de la música moderna i jazz
d) Àrea d'instruments de la música antiga, (excepte orgue)
e) Àrea d'instruments tradicionals
f) Àrea de cant.
Grau superior: Per accedir-hi cal haver superat la prova d'accés, estar en possessió del títol de Batxiller i
haver aprovat els estudis corresponents al sisè curs del grau mitjà o professional. Aquest Grau Superior
proporciona als estudiants una formació sòlida de caire general en música, alhora que un nivell d'especialització
en els terrenys professionals vinculats a l'àmbit i a la modalitat i/o itinerari en el qual cursen estudis.
S'organitza en els deu àmbits següents:
- Instruments de la música clàssica i contemporània
- Instruments de jazz i de la música moderna
- Instruments de la música antiga
- Instruments de la música tradicional
- Direcció
- Pedagogia
- Musicologia
- Composició
- Sonologia
- Promoció i gestió
La titulació que s'obté és equivalent, a tots els efectes, a la d'una llicenciatura universitària.

13.3. Esports

Si el que us interessa és formar-vos dins l’àmbit de l’esport, teniu diverses opcions formatives que us
presentem a continuació:
> Formació Professional: Tècnic/a de l’activitat física i de l’esport

CFGM: Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
CFGM: Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural, perfil professional d'explotació
d'estacions d'esquí.
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CFGS: Animació d'activitats físiques i esportives
> Ensenyaments Esportius. Cicle formatiu de Grau Mitjà i Cicle formatiu de Grau superior

CFGM: atletisme, Busseig esportiu, espeleología, esports eqüestres, esports de vela, handbol, salvament
i socorrisme, basquetbol, esgruma, esports de combat, esports d'hivern, futbol i futbol sala, esports de
muntanya i escalada.
CFGS: atletisme, basquetbool, busseig esportiu, espeleologia, esports de combat, esports eqüestre,
esports d'hivern, esports de vela, futbol ifutbol sala, handbol, esports de muntanya i escalada,
salvament i socorrisme.
> Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)

13.4. Escoles d’adults

Pot accedir a la formació de persones adultes tothom qui tingui més de 18 anys ( fets dins l’any en que es fa la
matrícula) o més. Les persones que tinguin entre 16 i 18 anys poden accedir a la preparació per a la prova
d'accés a cicles formatius de grau mitjà i a la formació bàsica si justifiquen, en aquest darrer cas, motius
laborals o altres circumstàncies específiques.
Els centres i les aules de formació per a persones adultes ofereixen una gran amplitud horària. Pots fer els
cursos que necessitis en horari de matí, tarda o vespre.
Per altra banda, els ensenyaments i programes de formació que s’ofereixen són:
> ensenyaments inicials i bàsics
> formació bàsica
> cicle de formació instrumental
> cicle d’educació secundària
> preparació per a les proves d’accés
> competències per a la societat de la informació

13.5. Aprendre català
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Si el que vols és aprendre català tens moltes eines al teu abast, aprofita-les!
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), integrat per la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments de la comarca organitzen cursos de català que s'adrecen a la població adulta (a partir dels 16/18
anys, segons el centre).
En els diferents centres del teu municipi tens aquest cursos i recursos:
Català per a adults
Per millorar els coneixements de català
• Formació presencial i a distància, i autoformació
• Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental)
• Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència)
• Cursos específics: de conversa, d’atenció oral al públic, per a gestors, etc
• Cursos de llenguatge d’especialitat: llenguatge comercial, administratiu i jurídic
Assessorament
• Per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat
• Informació sobre recursos lingüístics
• Informació sobre eines informàtiques en català
• Disponibilitat de models de documents per a associacions i empreses

13.6. Formació Ocupacional i formació no reglada
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La formació és una eina indispensable per accedir al món laboral i aquí us presentem dos tipus de formació
ben diferenciades a les que podeu accedir per millorar el vostre currículum. Aquestes dues són la formació
contínua i la formació ocupacional.
Si estàs aturat pots aprofitar el teu temps i fer un dels nombrosos cursos de formació ocupacional que
s’ofereixen.
La Formació Ocupacional és un conjunt d'accions de formació professional que tenen per objectiu
proporcionar a les persones en situació d'atur, les competències professionals requerides pel sistema productiu.
I si estàs treballant la formació contínua et permet l'adquisició de coneixements i/o habilitats que són
aplicables en diferents sectors de la producció; tant per millorar la capacitació en les competències, com per
cobrir problemes o necessitats de crisis d'un determinat sector. Es tracta de formació especialitzada en sectors
concrets.
A continuació us facilitem el cercador de cursos tant de formació ocupacional (cursos per a persones que es
troben en situació d’atur) com de cursos de formació contínua (cursos per a persones treballadores en actiu):
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.... [2]

Links:
[1] http://www.institutdelteatre.org/
[2] http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do?idiomaNavegacio=ca
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