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La Preinscripció als Centres de Formació d'Adults (CFA) 
augmenta prop d’un 8% respecte el curs passat 
 
 

 Per al curs 2018-2019 han realitzat la preinscripció un total de 9.971 

persones, 782 més que el curs passat 
 

 Enguany s'ha posat en marxa amb èxit la campanya 'L'estímul per 

continuar aprenent', que ha mostrat l'educació d'adults com una porta 

oberta a aprendre i a reprendre la formació en centres públics de proximitat  
 

 La matrícula tindrà lloc del 3 al 10 de setembre i, si hi ha vacants un cop 

tancada, hi podrà optar alumnat en llista d'espera o aquell que no ha fet la 

preinscripció 

 

 S'ofereixen cursos gratuïts i acreditats de llengües, informàtica, proves 

d'accés a Cicles Formatius i Universitat, ESO per a adults i formació bàsica 

 

 

 Barcelona | 10.07.2018 

El procés de preinscripció als Centres de Formació d'Adults (CFA) públics de Barcelona 
s'ha tancat amb 782 sol·licituds més. Una xifra que suposa haver passat de les 9.189 del 
curs 2017-2018 a les 9.971 del 2018-2019. En concret un increment del 7,84 %. 

 Places Preinscrits Vacants 

Curs 2017-2018 14.148 9.189 4.959 

Curs 2018-2019 14.091 9.971 4.120 

La matrícula es pot donar d'alta del 3 al 10 de setembre i a les vacants hi pot optar 
l'alumnat que estigui en llista d'espera o aquell que no ha participat de la preinscripció. La 
publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera, serà el 
proper 11 de juliol.  

La demanda més alta ha estat la d'estudis que acrediten competències transversals per a 
l'aprenentatge al llarg de la vida, amb de titulacions oficials que certifiquen un 
ensenyament reglat i a les que accedeixen persones que estan treballant i s'ho poden 
combinar amb una feina. A titulacions com Anglès s'han presentat un 8% més de les 
places ofertades. En Castellà, Català i estudis d'informàtica com COMPETIC 
(Competències per a la Societat de la Informació),  la demanda ha estat entre el 3% i el 
5% més alta que les places ofertades.  
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Èxit de la campanya de comunicació 'L'estímul per continuar aprenent' 

Les xifres presentades mostren l'increment de la demanda de places en els estudis de 
formació d'adults. Per aquest curs 2018-2019 s'ha engegat la campanya de comunicació 
'L'estímul per continuar aprenent' amb la que s'ha donat visibilitat als centres de formació 
d'adults, a l'oferta educativa i a la singularitat de cadascun dels 25 centres on es poden 
cursar els següents estudis: 

Formació bàsica:  

 Formació instrumental (FI) 

 Graduat en Educació Secundària (GESO) 

 Curs específic d’accés Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAM) 

 

Formació en llengües: 

 Llengua castellana i catalana (3 nivells), fins certificat B1 del Marc Europeu Comú 

Referència de les Llengües (MECRL) 

 

Preparació per a les proves d’accés:  

 Preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà 

 Preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior 

 Preparació per a les proves d’accés per a majors de 25 anys 

 

Competències transprofessionals:  

 Llengua estrangera, anglès i francès (3 nivells), fins certificat A2 Marc Europeu 

Comú Referència de les Llengües (MECRL) 

 COMPETIC (4 nivells), acreditació equivalent a l’Acreditació de Competències 

TIC (ACTIC) 

Amb aquesta campanya s'ha volgut remarcar que la formació d'adults és una porta oberta 
a aprendre i a reprendre la formació, i d'altra banda, que cal fer visible l'oferta pública, 
posant l'accent en el seu valor com a equipaments educatius de proximitat. 

 

Llistat de Centres de Formació d'Adults a Barcelona 

 Districte de Ciutat Vella 

-Centre de Formació d'Adults Barceloneta (Carrer de Balboa,11) 

-Centre de Formació d'Adults Barri Gòtic (Passatge de Gutenberg, 6) 

-Centre de Formació d'Adults Francesc Layret (Carrer de Sant Pere Més Baix, 55) 

-Centre de Formació d'Adults Manuel Sacristán (Via Laietana, 16-18) 

-Centre de Formació d'Adults Maria Rúbies (Rambla del Raval, 29-35) 

 

 Districte de l'Eixample 

-Centre de Formació d'Adults Can Batlló (Carrer de Comte d'Urgell, 187. Edifici 20) 

-Centre de Formació d'Adults Palau de Mar (Carrer de Comte d'Urgell, 187. Edifici 

20) 
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-Centre de Formació d'Adults Pere Calders (Carrer de Calàbria, 66-78) 

 

 Districte de Sants - Montjuïc 

-Centre de Formació d'Adults Sants – Sant Raimon de Penyafort (Passeig de la 

Zona Franca, 56) 

 

 Districte de Les Corts 

-Centre de Formació d'Adults Les Corts (Carrer del Doctor Ibáñez, 38) 

 

 Districte de Sarrià – Sant Gervasi 

-Centre de Formació d'Adults Rius i Taulet (Avinguda del Príncep d'Astúries, 23-27) 

 

 Districte d'Horta – Guinardó.  

-Centre de Formació d'Adults El Carmel (Carrer de Farnés, 54) 

-Centre de Formació d'Adults Torrent d'en Melis (Avinguda de la Mare de Déu de 

Montserrat, 78) 

 

 Districte de Nou Barris 

-Centre de Formació d'Adults Canyelles (Carrer de Juan Ramón Jiménez, 14) 

-Aula de Formació d'Adults Ciutat Meridiana (Carrer de Perafita, 1-3) 

-Centre de Formació d'Adults Freire (Via Favència, 254) 

-Centre de Formació d'Adults Madrid (Carrer de Deià, 28-38) 

-Centre de Formació d'Adults Prosperitat (Carrer de Joaquim Valls, 82) 

 

 Districte de Sant Andreu 

-Centre de Formació d'Adults Bon Pastor (Carrer de Sas, 35-37) 

-Centre de Formació d'Adults Pegaso (Carrer dels Segadors, 2) 

-Centre de Formació d'Adults Trinitat Vella (Carrer de Madriguera, 38-42) 

 

 Districte de Sant Martí 

-Centre de Formació d'Adults El Clot (Carrer de Bilbao, 214) 

-Centre de Formació d'Adults La Pau (Carrer de Pere Vergés, 1) 

-Centre de Formació d'Adults La Verneda (Carrer d'Almacelles,1-11) 

-Centre de Formació d'Adults Montserrat Roig (Rambla del Poblenou, 128-130  / 

Rambla Prim, 87-89) 

  


