CAS

CAS
Curs d’accés a grau superior

DURADA I HORARI
La durada del curs de preparació a les proves de grau superior és d’un curs
acadèmic de setembre a juny.
Les activitats lectives del curs es duen a terme en horari de tarda de dilluns a
divendres.

ACCÉS:
El requisit per accedir al curs és:
• Estar en possessió del títol de Tècnic

OBJECTIU:
L’objectiu principal d’aquest curs és aconseguir que els alumnes tinguin el
nivell necessari acadèmic i de maduresa per a poder accedir a Cicles
Formatius de Grau Superior de Formació Professional .
El Curs de Preparació comprèn les següents matèries:
Matèries comuns:
 Llengua Catalana
 Llengua Castellana
 Anglès
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TITULACIÓ

Matèries específiques:
 Matemàtiques (obligatòria per a tots els alumnes)
 Tecnologia (a escollir)
 Economia d’empresa (a escollir)
També hi ha una hora setmanal de tutoria.

SORTIDES ACADÈMIQUES
La superació del curs faculta l’alumne a poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior
sense necessitat de realitzar la prova d’accés.

METODOLOGIA
■
■
■
■
■
■

Priorització
d’aprenentatges
professionalitzadors
i
funcionals
Treball d’actituds i hàbits que afavoreixen la maduresa
personal i laboral
Atenció a la diversitat i suport a les necessitats dels
alumnes
Acció tutorial i pastoral compartida
El diàleg i la mediació com a eines de resolució de
conflictes
El curs d’accés es duu a terme, a partir del temari i criteris
d’avaluació que determina el Departament d’Ensenyament

RECURSOS QUE OFERIM
■
■
■
■
■

Tutories grupals
Seguiment acadèmic de l’alumne al llarg de tot el curs acadèmic avaluació
periòdica orientativa
Acompanyament personal i orientació de l’alumne per escollir el cicle de
Grau Superior.
Acompanyament en el creixement personal de l’alumne
Accés al Departament Escola Empresa per facilitar la inserció laboral de
l’alumne i accés a la borsa de treball de l’escola

