
EL CEPA CALVIÀ 

El CEPA Calvià és un centre d'educació per a 
adults fruit d'un conveni entre la Conselleria 
d'Educació i l’Ajuntament de Calvià. 

És un centre acreditat pel SOIB per impartir 
formació professional per a l’ocupació. 

L'oferta formativa és molt àmplia: 
alfabetització, cicles formatius, preparació per 
a proves d'accés a la Universitat, cursos 
d'idiomes, etc. 

L'àmbit geogràfic del CEPA Calvià comprèn 
tota la zona de Calvià (El Toro, Magaluf, 
Portals Nous, Santa Ponça, Palma Nova, etc), 
a més del municipi d’Andratx. 

QUI POT ESTUDIAR AL CEPA CALVIÀ? 

A tota l’oferta formativa, l’edat mínima per 
poder accedir als cursos és de 18 anys. De 
manera extraordinària, als ensenyaments 
reglats hi poden accedir alumnes des de 16 
anys amb un contracte de treball en vigor en 
el moment de sol·licitar la plaça. 

CEPA CALVIÀ 
INFORMACIÓ I MATRÍCULA: 

Avda. Sa Porrassa, 6 Magaluf 

HORARI D’OFICINA: 
De dilluns a divendres 

Matí: de 9’30 h a 13’30 h 
Horabaixa: de 16’30 h a 19’00 h 

QUAN ES FAN ELS NOSTRES 
CURSOS? 

TEMPORITZACIÓ INICI FINAL 
Curs escolar 
complet (ordinari) 1 d’octubre 

A mitjan 
juny 

Temporització 
quadrimestral 

1r quadrimest: 
1 d’octubre 

A principis 
de febrer 

2n quadrimest: 
a principis de 
febrer 

A mitjan 
juny 

Temporització 
especial 

Un dels grups del CFGM 
d’Auxiliar d’Infermeria 
(horabaixa) té aquesta 
temporització, que consisteix 
en fer el còmput total d’hores 
(1.400 h) en dos cursos 
complets, amb reducció 
d’hores setmanals.  

QUAN ENS PODEM MATRICULAR? 
PERÍODE FASE 1 FASE 2 
Ordinari (tota 
l’oferta, menys 
el cicles 
formatius d’FP) 

Sol·licitud de 
plaça el mes 
de setembre 

Matrícula: 
mes de 
setembre. 

Temporització 
quadrimestral 
(ESPA i altres 
cursos de 
l’oferta, menys 
els CF d’FP) 

1r quadrim.: 
Sol·licitud de 
plaça el mes 
de setembre 

Matrícula: 
 mes de 
setembre 

2n quadrim.: 
sol·licitud de 
plaça inicis 
de febrer 

Matrícula:  
inicis de febrer 

Cicles 
Formatius d’FP 

Sol·licitud : 
mes de juny 

Matrícula: 
mes de juliol 

Totes les aules de l’escola, menys aquelles on es 
realitzen els tallers de memòria, estan situades a 
Magaluf. Tenim un horari d’activitat molt ampli 
(des de les 8 del matí fins a les 10 del vespre). 
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NIVELL INICIAL I-II 
(ALFABETITZACIÓ i 
CONSOLIDACIÓ) 

OCTUBRE / JUNY 
Població adulta que 
desitja consolidar 
coneixements i 
tècniques 
instrumentals. 

PREPARACIÓ PER 
A LES PROVES 
D’ACCÉS A C F DE 
GRAU SUPERIOR 

OCTUBRE/ DATA DE 
L’EXAMEN (MAIG) 

Persones més grans  de 
19 anys que no 
posseeixen la titulació 
exigida  per estudiar un 
cicle formatiu de G S 

ESPA 
SEMIPRESENCIAL 
(1R I 2N CICLE) 

OCTUBRE/ FEBRER 
FEBRER/JUNY 
(Quadrimestral) 

Persones que volen 
accedir al títol de 
Graduat en ESO. 

PREPARACIÓ PER 
A LES PROVES 
D’ACCÉS A LA UIB 

OCTUBRE/ DATA DE 
L’EXAMEN (ABRIL) 

Persones més grans  de 
25 anys que no tenen la 
titulació exigida  per 
estudiar una carrera 
universitària.  

CF GRAU SUPERIOR 
D’INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

OCTUBRE/ JUNY 
Dos cursos lectius en 
horari d’horabaixa, amb 
pràctiques. 

Persones que volen 
tenir una titulació que 
els permeti aconseguir 
un treball qualificat en 
el sector sociosanitari. 

PREPARACIÓ PER A 
LES PROVES DE 
CATALÀ 
 (A2, B1, B2, C1) 

OCTUBRE/ JUNY 
(3 hores setmanals) 

Persones que 
necessiten obtenir la 
titulació oficial de 
català o tan sols 
aprendre la llengua. 

C F GRAU MITJÀ DE 
TÈCNIC EN CURES 
AUXILIARS 
D’INFERMERIA 

OCTUBRE / JUNY 
-Grup de matí
(1 curs+pràctiques)
(temporització ordinària)
-Grup d’horabaixa
(2 cursos amb pràctiques)
(temporització especial)

Persones que volen 
tenir una titulació que 
els permeti aconseguir 
un treball qualificat en 
el sector sanitari. 

INFORMÀTICA OCTUBRE/MAIG 
(4 hores setmanals) 

Persones amb 
coneixements bàsics 
d’informàtica i accés 
quotidià a un 
ordinador. 

CF GRAU MITJÀ 
ATENCIÓ A 
PERSONES EN 
SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 

OCTUBRE/ JUNY 
Dos cursos lectius en 
horari de matí, amb 
pràctiques. 

Persones que volen 
tenir una titulació que 
els permeti aconseguir 
un treball qualificat en 
el sector sociosanitari. 

CASTELLÀ PER A 
ESTRANGERS 

OCTUBRE/ABRIL 
(4 hores setmanals) 

Residents estrangers 
que volen aprendre la 
llengua castellana. 
Diversos nivells, 
inclosa l’alfabetització 
en castellà. 

ANGLÈS T1, T2, T3 OCTUBRE/JUNY 
(4 hores setmanals) 

Persones que volen 
adquirir un nivell bàsic 
d’aquesta llengua. 

TAC 
(Tallers d’Ampliació 
Cultural) 

OCTUBRE/ JUNY 
(2 hores setmanals) 

Cursos de reforçament 
de la memòria, dirigits 
a grups dels centres de 
majors. 
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