L’Escola d’Adults de Riba-roja de Túria vos proposa que, per un moment, totes i tots junts, reflexionem al voltant del que suposa la formació al llarg
de tota la vida i la necessitat d’estar sempre oberts
a nous coneixements i a les noves experiències.

GRUPS I HORARIS ORIENTATIUS
ALFABETITZACIÓ, NEOLECTORS
I EDUCACIÓ DE BASE:
Vesprades.
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES I):
Nits, de 18:00 a 21:00 hores.

Esta és la vostra escola.

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES II):
De 18:00 a 21:oo hores.

Penseu que mai no és tard per a aprendre i per a
tractar de descobrir i aprofundir en allò fins ara
desconegut, oblidat, o considerat, erròniament,
lluny del nostre abast.

VALENCIÀ PER A LA POBLACIÓ ADULTA:
Vesprades i matí.

Totes i tots els que formem l’Escola ens enriquim
dels coneixements, del saber, de les experiències compartides entre uns i altres, així com de les
aportacions de tot tipus que cadascú fa. D’eixa manera, ens introduïm en l’aventura del coneixement,
participant i convertint-nos en un element dins de
l’Escola.
L’Escola la fem entre tots i totes ajudant a créixer quantitativament i, sobretot, qualitativament,
convertint-la en un àmbit generador d’activitats
formatives, culturals i socials.

ESPANYOL PER A IMMIGRANTS:
Vesprada i nit.
TALLERS D’INFORMÀTICA (QUATRE NIVELLS):
Matins i vesprades.
TALLERS DE FOTOGRAFIA (DOS NIVELLS):
Matins i vesprades.
TALLER D’ANIMACIÓ A LA LECTURA:
Vesprades.
TALLERS D’ANGLÉS (CINC NIVELLS):
Vesprades.
UNISOCIETAT:
Vesprades.

HORARI D’ATENCIÓ (Període de matrícula)
De dilluns a dijous, de 17 a 20:00 hores,
i divendres, de 10 a 13 hores.
c/ Sagunt, 14 (Edifici Banda Unió Musical).
Telèfon d’informació: 96 277 26 45
Correu electrònic: epa@ribarroja.es

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

del 5 al 10 de setembre.
Si hi ha excés de demanda, es farà un sorteig 			
entre les inscripcions.		

PROGRAMES D’ALFABETITZACIÓ
I ACTUALITZACIÓ
CICLE I
Són cursos per a adquirir i actualitzar una formació
bàsica, dirigits a persones que no han anat, o han anat
ben poc, a l’escola. Es treballa la lectura i l’escriptura,
el càlcul i el raonament; els temes socials d’interés; la
iniciació als idiomes.
Nivells: I Alfabetització, II Neolectors/es, III Educació de base.
CICLE II
Són cursos per a l’obtenció del títol oficial de Graduat
en Educació Secundària (Graduat ESO).
Nivells: GES I previ per a accedir al segon nivell, GES II, el
definitiu per a obtindre la titulació.
Requisits: 18 anys en l’any 2019 o menys en el cas de contractes
de formació.

PROGRAMA DE PREPARACIÓ PER A LES
PROVES DE LA JUNTA QUALIFICADORA
DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
Dirigits a persones que volen conèixer millor la llengua i la cultura valencianes i obtindre les certificacions
adients.
Nivells: A2, B1, B2, C1. Requisits: 16 anys en 2019.

PROGRAMA DE ESPAÑOL
PARA EXTRANJEROS
Son cursos de español para extranjeros que pretenden
mejorar su conocimiento de la lengua y su integración.

PROGRAMA ‘UNIVERSITAT I SOCIETAT’
Els objectius d’UNISOCIETAT són sensibilitzar la societat en general sobre el valor de la formació al llarg de
la vida, promoure la solidaritat intergeneracional, estimular el debat i promoure activitats que serveisquen
per a lluitar contra la discriminació.
Requisits: tindre 30 anys o més.

EIXIDES CULTURALS
Al centre d’EPA també fem sopars periòdics amb finalitats didàctiques (cinefòrum, tallers...) així com
eixides culturals que ens permeten tindre una relació
personal més enllà de l’acadèmica.

