
NOM de la formació: Pre-GES

Data i horari: Dilluns i dimecres de 9:30 a 11 hores

Nivell, si cal: Haver assolit el curs d’Alfabetització 4

Formador/a: Ester Rams

Objectius* Continguts a treballar

Millorar la comunicació oral i 
escrita en castellà* podent-la fer 
servir com a llengua vehicular i de 
comunicació social

Comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i expressions 
més usuals en situacions comunicatives bàsiques quotidianes 
sobre temes personals, familiars i habituals (informació personal i 
familiar, compres, geografia local, ocupació). 

Consolidar el procés d’aprenentatge de  la lectoescriptura.

Conèixer els conceptes, les 
relacions matemàtiques 
elementals i les operacions 
bàsiques per resoldre problemes 
de la vida quotidiana

Vocabulari matemàtic i codis més usuals

Càlcul mental i amb calculadora

Resolució de problemes

Conceptes aritmètics, geomètrics i de mesura. Magnituds

Fraccions i decimals

Dades estadístiques

Tenir eines per conèixer i 
comprendre l’entorn i la realitat 
social contemporània

Conèixer recursos comunitaris  així com els drets i deures

Conèixer les principals institucions catalanes i de l’estat espanyol

Usar diferents fonts d’informació i conèixer el paper dels mitjans de
comunicació

Conèixer les principals etapes de la història de la humanitat

Conèixer el medi geogràfic

Tenir eines per conèixer i 
comprendre el medi natural i el 
cos humà

Apropament al medi natural

El cos humà

Salut i nutrició

Assolir els coneixements i competències per poder-se incorporar als estudis per obtenir el títol de 
graduat o graduada en educació secundària obligatòria i/o per superar els examens d’accés als 
certificats de professionalitat nivell 2.

*És recomanable  que les persones que vulguin  assolir  el  certificat  oficial  de formació  instrumental,
també facin un curs de català i un d’informàtica bàsica.

Nombre de sessions i durada: curs anual, en blocs trimestrals de 10 setmanes. Sessions de 1,5 hores

cadascuna, dos cops a la setmana.

Grandària màxima del grup: 15 persones

                                                                                                 


