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COM EM PUC INSCRIURE ALS CURSOS DE L’ESCOLA D’ADULTS ? 
Entre el 3 i 15 de setembre les inscripcions estan obertes a tothom.  

Es poden fer presencialment o a la web de l’Ajuntament. 

 

DE MANERA PRESENCIAL: 
1) A Can Trinxeria es facilitarà la butlleta d’inscripció en paper. Els horaris són: 

  divendres 3: de 9.00 a 13.00h 

  dilluns 6: de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h 

  dimarts 7: de 10.00 a 13.00h 

  dimecres 8: de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h 

  dijous 9: de 10.00 a 13.00h 

  divendres 10: de 9.00 a 13.00h 

  dilluns 13: de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h 

  dimarts 14: de 10.00 a 13.00h 

  dimecres 15: de 9.00 a 13.00h 

 

2) Un cop omplerta s’entregarà al Registre de l’Ajuntament, 

(C/Salvador Espriu, 1 - Maçanet de la Selva) en horari de 8:30 a 14:00h. 

 

DE MANERA ONLINE: 
1) Accedir a maçanetdelaselva.cat/ea2122 

2) Descarregar la butlleta i omplir-la amb les dades. 

3) Caldrà fer una instància genèrica (a la web de l’Ajuntament ho trobareu a 

Tràmits i gestions→ Instància genèrica) i adjuntar la butlleta dels cursos.  



 
ALTRES ORIENTACIONS: 
 

Els grups d’anglès a quina edat corresponen? 
El nivell no sempre es reflecteix en l’edat, però de manera orientativa podríem dir 

que: 
 

Anglès primària A1.1 - 1r, 2n, 3r de primària. 

Anglès primària A1.2 - 4t, 5è, 6è de primària. 

Anglès ESO A2 - 1r i 2n ESO. 

Anglès ESO B1 - 3r i 4t d’ESO. 

Anglès B2 - preparació per l’examen de FIRST. 

Anglès Adults inicial - nivell inicial d’anglès. 

Anglès Converses pel dia a dia - Converses informals per  joves i adults, per 

millorar l’expressió oral en el teu dia a dia  

 

A qui es dirigeixen els grups de francès? 
Francès ESO - Joves que s’inicien en l’aprenentatge del francès o que ja han fet un 

curs inicial 

Francès Adults 1 - Adults que volen aprendre el francès des d’un nivell introductori 

Francès Adults 2 - Adults que ja han estudiat francès o han fet un curs inicial i volen 

seguir estudiant 

 

A quin grup m’apunto? 
Intentem donar continuïtat als grups del curs anterior. Si no has realitzat cap curs a 

l’Escola d’Adults ens posarem en contacte amb tu.  

 

I si no és el meu nivell?  
El docent serà l’encarregat de formar els grups, en cas de no conèixer el nivell de 

l’alumne es realitzarà una entrevista o prova.  
 

 

 

Per qualsevol dubte: 

escolaadults@massanetdelaselva.cat  -  972655025  -  Telegram 689335623. 
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