
 
 
 
 

 
 

 

   UNA XARXA DE MÉS DE 120 CENTRES 

ARREU DE CATALUNYA QUE 

TREBALLEN EN: 

Garantir l’accés a la formació bàsica i obligatòria 

a tots els ciutadans del país. 

Acollir i orientar educativament a joves migrats sols 

La integració i cohesió de persones nouvingudes a través de la 

formació bàsica i l’alfabetització en català i castellà 

Oferir noves oportunitats a joves que no han tingut èxit en l’escolarització 

obligatòria (ESO) 

Preparar a les persones que volen accedir a cursar estudis post-obligatoris de 

formació professional i universitaris 

Millorar les competències digitals i de llengües estrangeres, tant com a itinerari vital 

com de promoció professional 
 

amb una oferta i participació de: 

973 grups i 32.400 alumnes de formació instrumental, català i castellà 

297 grups i 9.500 alumnes d'Educació Secundaria Obligatòria (GESO) 269 grups i 

6.500 alumnes de preparació d'accés a cicles i universitat 

1.347 grups i 30.100 alumnes de competències digitals i llengües estrangeres 
 
 

 
 

 

3.909 

Certificacions 

COMPETIC 

3.909 alumnes varen 

obtenir certificacions 

d'equivalència ACTIC 

en competència 

digital del Marc comú 

Europeu 

1.462 

Certificacions A2 

(anglès /francès) 

1.462 alumnes varen 

obtenir la certificació de 

nivell de llengua A2 del 

Marc europeu comú de 

referència en anglès / 

francès 

1.449 

Titulats en 

ESO 

1.449 alumnes 

varen obtenir el 

graduat en 

educació 

secundària 

obligatòriai l'accés 

a postobligatoris 

1.653 

Certificacions de 

cursos d'accès a 

cicles formatius 

1.653 alumnes varen 

obtenir certificacions 

per accedir a cicles 

formatius 

 

 
Dades curs escolar 18-19 

 

 

 
 

 

 

"Una mirada al futur en plena transformació" 

 
 

 

 
40 centres en el projecte 

"L'orientació Educativa: 

Clau d'èxit en la 

formació d'adults" 

 

 

 

 

col·laboradors de 

 

 

 

CENTRES DE FORMACIÓ DE 
PERSONES ADULTES (CFA) 

 

Uns espais d’aprenentatge per a la integració i la cohesió social, 

 les competències transprofessionals i les noves oportunitats  

d’educació obligatòria i d’accés a ensenyaments postobligatoris 

Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital 
Subdirecció General de Transformació Educativa 
Servei d’Educació al Llarg de la Vida 


