ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MAJORS DE 25 I DE 45

L’accés a la Universitat a l’Escola ISC
Des de l’any 1998 la nostra escola ha format centenars d’estudiants en el seu accés a la
Universitat, oferint-los una preparació àmplia, estimulant i exitosa.

La formació
El curs d’Escola ISC dura 7 mesos, d’octubre a abril; i es realitza en un horari de dues
tardes entre-setmana i els dissabtes al matí.
La preparació compta amb un equip de professors especialitzats en la formació d’adults,
que atenen totes les demandes pròpies d’aquest col·lectiu: adquisició de nous hàbits
d’estudi, compaginació dels estudis amb altres activitats, motivació constant,
entrenament eficaç i avaluació continuada dels propis progressos.

Els serveis del curs
El curs d’accés a la Universitat per als majors de 25 i de 45 anys d’Escola ISC ofereix els
següents serveis acadèmics:









Docència regular de totes les assignatures
Grups de fins a 10 persones (assignatures comunes) i 5 persones (assignatures
específiques)
Material docent d’edició pròpia
Avaluació contínua
Dues simulacions d’exàmens (al gener i a l’abril)
Espai per a tutoria individualitzada
Activitats més enllà de les proves oficials: assessorament sobre els estudis
superiors, els tràmits administratius i les beques
Xerrades amb antics alumnes de l’escola

El calendari 2020-21
El curs 2020-21 comença el 6 d’octubre de 2020 i dura fins a final d’abril de 2021,
coincidint amb les proves oficials. Aquest és el calendari:

Presentació del curs: dissabte 3 d’octubre, a les 10.30 hores
Inici de les classes: dimarts 6 d’octubre
Primer període: del dimarts 6 d’octubre al dissabte 22 de desembre
Segon període: del dissabte 9 de gener de 2021 al dissabte 17 d’abril
Simulacions d’exàmens: dissabte 30 de gener i dissabte 3 d’abril

L’horari 2020-21
Escola ISC organitza el curs segons el següent horari:
Horari

Dimarts

Dijous

Horari

17 a 18.30

Geografia

Economia

9.30 a 10.45

18.30 a 20

Història

Matemàtiques

11.15 a 12.45

12.45 a 14
Grup A – Humanitats i Ciències socials
14 a 15
Horari
17 a 18.30
18.30 a 20

Dimarts
Biologia
Dibuix tècnic

Química

Dijous
Física
Economia
Matemàtiques

Dissabte
Llengua
anglesa
Llengües
Comentari
de text
Reforç
general

Horari

Dissabte

9.30 a 10.45

Llengua
anglesa

11.15 a 12.45

12.45 a 14
Grup B – Ciències de la salut i Enginyeries
14 a 15

Llengües
Comentari
de text
Reforç
general

Altres serveis del curs
Tots els alumnes del curs d’accés a la Universitat per als majors de 25 i de 45 anys reben
els següents serveis i recursos:





Recepció setmanal (per correu electrònic) del resum d’activitats lectives
Recepció periòdica (per correu electrònic) de materials didàctics alternatius
Recepció indefinida del Butlletí de l’escola
Matrícula gratuïta als cursos First Certificate English i Taller d’escriptura

Horari de Recepció i Secretaria
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18. Dissabtes de 9 a 12
Per a informació personalitzada, concerteu entrevista al 93.453.11.98

des de 1998 a Barcelona

www.escolaisc.cat
info@escolaisc.cat

