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La formació per a adults ja s’ha installat
a les aules de l’Institut Vinyes Velles
Aquest divendres, a les 18 h, l’Aula de Formació per a Adults
(AFA) celebra la presentació del nou emplaçament a l’Institut
Vinyes Velles i la inauguració del curs 2013 – 2014. A l’acte
assistirà l’alcalde i regidor d’educació, José A. Montero.
Prop de 140 alumnes s’han matriculat per al curs 2013 – 2014 que s’impartirà a
les noves dependències de l’Aula de Formació per Adults (AFA). El termini de
matriculació per als tres nivells de llengua catalana encara és obert perquè hi
ha places vacants.
Des de l’1 de setembre l’AFA fa servir les dependències de l’Institut Vinyes
Velles. La dinàmica de la formació per adults no interferirà en l’activitat del
Vinyes Velles ja que funciona en horari de tarda i utilitza espais que no estan
ocupats.
A més del canvi d’emplaçament de l’Aula, hi ha altres novetats a destacar. En
aquest curs nou, que començarà el 23 de setembre, el centre oferirà classes
per preparar l’accés a cicles formatius de grau superior, i el nivell bàsic
d’Informàtica COMPETIC (Competències en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació).
L’oferta es complementa amb anglès inicial, amb les classes per accedir a
cicles formatius de grau mitjà, que s’imparteixen des del curs 2011 – 2012, i
amb els tres nivells de llengua catalana i els dos de llengua castellana.
Una altra novetat és la incorporació a la plantilla de l’AFA d’un tercer professor
a mitja jornada.
L’AFA funciona a Montornès des de 1982. Des de març de 2007 ocupava les
instal·lacions d’un mòdul situat al costat de l’escola Marinada. Les noves
condicions de l’Aula poden influir perquè pugui assolir una consideració
superior i es converteixi en un centre amb autonomia pròpia. Ara, com a aula,
depèn del Centre de Formació per a Adults de Granollers.
Aquest divendres a les 18 h es farà la presentació a la sala de
conferències de l’Institut Vinyes Velles (aula 128). L’acte comptarà amb
l’assistència de l’alcalde i regidor d’educació, José A. Montero. El jove escriptor
local Artur Padilla oferirà la xerrada “Aprendre sempre”.

