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Agenda d’activitats mensuals de l’escola

ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PER ALS MAJORS DE 25 I DE 45 ANYS
Inici del curs 2019-20

Octubre de 2019

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

2019-20

Aquest any el curs ha començat el dia 2 d’octubre, amb
un total de 12 participants, entre 27 i 67 anys i una
tendència majoritària cap als estudis de Ciències socials i
jurídiques.

El curs ha quedat dividit finalment en dos grups, que
alhora es divideixen en tres especialitats
professionalitzadores: Arts gràfiques i Serigrafia,
Moda i confecció i Manteniment d’equips informàtics,
amb 15, 12 i 7 estudiants respectivament.

Les proves d’accés de 2020 seran els dies 18 i 25 d’abril
de 2020.

Algunes dades i activitats d’aquest programa al mes
d’octubre són les següents:

GESO - Graduat en Educació
Secundària Obligatòria
per a persones adultes
Des del 16 de setembre, un grup de tarda
es prepara per a l’obtenció del Graduat en
Educació Secundària Obligatòria, autoritzat
pel Consorci d’Educació de Barcelona, per a
persones majors de 18 anys.






Primeres reunions de pares: dies 19 i 20
Primera avaluació: dia 17
Primer butlletí de qualificacions: dia 28
Activitats lúdico-culturals extraescolars:
dies 4, 11, 18 i 25

Les sessions psicopedagògiques a càrrec de l’equip
del Dr. Bruguer, col·laborador d’Escola ISC, seran els
dies 5 i 19 de novembre.
Els informes individuals seran lliurats i comentats a
alumnes i families a partir del 2 de desembre.
Els informes psicopedagògics dels estudiants de PFI
seran avaluats a la junta d’avaluació del 1er trimestre
del curs, que es durà a terme els dies 17, 18 i 19 de
desembre.

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 19

www.escolaisc.es/pfi/

Escola ISC
participarà
enguany
amb el Banc
dels Aliments

PFI Grup B, passejada extraescolar al Barri Gòtic de Barcelona (4.10.2019)
Aquesta és una de les quatre activitats extraescolars que han realitzat els estudiants
de PFI Arts gràfiques i Serigrafia. En aquesta passejada pel Barri Gòtic els ha
descobert els espais més emblemàtics de la història de la Barcelona del 1714.

El dilluns 4 de novembre serà dia de lliure disposició,
i no hi haurà cap classe, amb motiu del pont de Tots Sants.

