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BETH YW PRENTISIAETH?
PRENTISIAETH YW FFORDD
O ENNILL CYFLOG WRTH DDYSGU.
Os ydych chi’n frwd ynglŷn â gweithio mewn maes gyrfa penodol neu os oes
gennych chi swydd ddelfrydol mewn golwg, mae Prentisiaeth yn lle da i ddechrau.
Gallwch ennill cymhwyster drwy weithio a hyfforddi gan ennill cyflog
ar yr un pryd. Fel Prentis, bydd yn rhaid i chi gael eich cyflogi yn y maes
rydych am weithio ynddo ac ar yr un pryd byddwch yn datblygu eich
sgiliau penodol i’r swydd drwy gyfuniad o ddysgu mewn swydd a
hyfforddiant yn y coleg.
Fel rhan o'ch amser yn y gwaith, byddwch yn datblygu eich sgiliau
proffesiynol bob wythnos, yn dysgu gan gydweithwyr profiadol ac yn cael
profiad ymarferol yn y gweithle. Tra byddwch yn y Coleg, fe gewch chi’r
holl hyfforddiant angenrheidiol ar gyfer eich sector gan eich tiwtoriaid
sy'n arbenigwyr yn eu maes, a byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster
a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae eich cyflogwr yn gadael i chi fynd i’r
coleg rhwng un a thridiau'r wythnos fel rheol i ennill y cymwysterau sy’n
ofynnol ar gyfer y swydd honno. Mae’n gyfuniad perffaith!

Gwahanol lefelau o Brentisiaethau
Beth bynnag yw eich lefel mae gwahanol fframweithiau prentisiaeth at ddant pawb. Pa un a ydych
newydd adael yr ysgol, wedi graddio neu eisoes yn cael eich cyflogi gallwn eich helpu i ddod o hyd
i'r man cychwyn cywir.
Prentisiaeth Sylfaen

Cyfateb i lwyddo’n dda mewn pum cymhwyster TGAU.

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau’n seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd ar Lefel 2
(fel NVQ Lefel 2) ynghyd â Sgiliau Hanfodol.
Prentisiaeth

Cyfateb i lwyddo mewn dau gymhwyster Safon Uwch.

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau’n seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd ar Lefel 3
(fel NVQ Lefel 3) ynghyd â Sgiliau Hanfodol.
Prentisiaeth Uwch

Cyfateb i lefel HNC/HND neu lefel Gradd Sylfaen ac uwch.

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau sy’n seiliedig ar wybodaeth a chymhwysedd ar Lefel 4/5
(fel NVQ Lefel 4 neu uwch) ynghyd â Sgiliau Hanfodol.
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Rydw i’n gwybod ’mod i’n gwella bob dydd o
astudio yn y Coleg a defnyddio’r sgiliau rydw
i wedi’u dysgu yn fy swydd. Rydw i’n mynd i
gystadlu yng nghystadleuaeth sgiliau’r byd hyd
yn oed, yn paentio cerbydau.
Cory Maher
Prentis Ailorffen Cerbydau Lefel 3

Cyn gynted ag oeddwn i’n gwybod bod cyswllt
i ddod yma, roeddwn i wedi cyffroi, ac roedd y
rhaglen cyswllt ysgol yn gyfle i mi weld sut beth
fyddai astudio yma. Mae’r coleg yn rhoi llawer o
wybodaeth i chi am pam mae angen i chi gael eich
NVQ, a chael prentisiaeth i gael gwaith llawn amser.
Jake Fuller
Prentis Gwaith Coed Mainc

Fe wnes i benderfynu dechrau plymio am fy
mod i eisiau ennill arian da ac angen gyrfa, felly
fe wnes i benderfynu ar grefft. Rydych chi’n cael
profiad gwerthfawr ar y cwrs ac rydych chi’n
gallu defnyddio hynny yn eich gwaith ar y safle.
Uchafbwynt fy nghyfnod i yn y Coleg yw cael
swydd.
Emma Ford
Prentis Plymio Lefel 3

PAM HYFFORDDI A CHOLEG
CAERDYDD A'R FRO?

2000
Rydym yn hyfforddi dros 2000 o
Brentisiaid bob blwyddyn ar draws
42 sector gwahanol.

Y Mwyaf
Ymunodd ACT ac ALS â Grŵp CAVC
a daethom y darparwr mwyaf o
brentisiaethau a rhaglenni hyfforddi
ar gyfer Llywodraeth Cymru.

STAFF
ARBENIGOL
Mae ein staff yn arbenigwyr pwnc
a diwydiant. Daw’r tiwtoriaid â
chyfoeth o brofiad o lawer
o alwedigaethau a
phroffesiynau.

PRENTISIAETHAU
SYDD WEDI ENNILL
SAWL GWOBR
Rydym wedi ennill sawl gwobr
- gyda'r Coleg yn ennill Gwobr
Beacon AOC am fod y Coleg gorau
yn y D.U. am gyflwyno a hyrwyddo
ein prentisiaethau.*

CYFLEUSTERAU
GWYCH

Rydym yn hyfforddi pobl mewn yfleusterau
modern sy’n benodol i ddiwydiant ledled
Caerdydd a Bro Morgannwg gan gynnwys ein
Campws newydd gwerth £45m yng Nghanol
Dinas Caerdydd. Gweler ein holl safleoedd
yn www.cavc.ac.uk/sites

CANLYNIADAU
Mae ein cyfraddau
llwyddiant myfyrwyr ymhlith
yr uchaf yn y sector gyda
87% o brentisiaid yn ennill
eu prif gymhwyster.*
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*2016

RHAGLENNI
PRENTISIAETH CAVC
Yn CAVC rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni hyfforddiant prentisiaethau
ar draws ystod o sectorau. Mae rhywbeth i bawb. Mae’r rhain yn cynnwys:
Cyfrifeg
Peirianneg Awyrenegol
Gwaith Barbwr
Trin Gwallt
Peirianneg a Chynnal Bysus a Choetsys
Cyrff Cerbydau a Phaentio
Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau
Gweinyddu Busnes
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Gofal Plant, Dysgu a Datblygu
Cyfryngau Creadigol a Digidol
Electrodechnegol
Cynnal Peirianneg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lletygarwch ac Arlwyo - Proffesiynol
Llwybr Coginio
TG Proffesiynol
Digwyddiadau Byw a Hyrwyddo
Paentio ac Addurno
Cynnal Peiriannau
Plastro
Plymio a Gwresogi
Rheweiddiad ac Aerdymheru
Theatr Dechnegol
Telegyfathrebu
Galwedigaethau Trywel
Weldio / Platio / Gosod Pibellau
Galwedigaethau Coed

Am ragor o wybodaeth am y rhaglenni mae CAVC yn cynnig, cysylltwch â'r Tîm Prentisiaethau
ar 01446 748 212 / e-bost apprenticeships@cavc.ac.uk
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SUT I WNEUD CAIS
AM BRENTISIAETH?
Cam 1
Dod o hyd i gyflogwr – mae Gyrfa Cymru yn
cyhoeddi cyfleoedd Prentisiaeth ar-lein drwy’r
Gwasanaeth Paru Prentisiaethau lle gallwch
chwilio am gyfleoedd ledled Cymru. Mae Coleg
Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda llawer o
gyflogwyr bob blwyddyn i gynnig Prentisiaethau.
Ewch i www.careerswales.com i weld y swyddi
gwag diweddaraf.
Weithiau mae cyfleoedd prentisiaeth yn cael
eu hysbysebu ar dudalennau swyddi’r papurau
newydd neu gallech hefyd gysylltu â chyflogwr yn
uniongyrchol. Os ydych chi eisoes yn gyflogedig,
yna gallwn gynnig cyngor ac arweiniad i chi a’ch
cyflogwr ynglŷn â’r broses o drefnu rhaglen
brentisiaeth i chi.

Cam 2
Cysylltwch â ni – Cysylltwch â’n tîm
Prentisiaethau i drafod a ydych chi’n gymwys am
raglen Brentisiaeth. Ffoniwch 01446 748212 neu
e-bostiwch apprenticeships@cavc.ac.uk i wneud
cais am Brentisiaeth CAVC sy’n cael ei chynnal ar
un o safleoedd Coleg Caerdydd a’r Fro.
Disgwylir i chi ymgymryd ag asesiad cychwynnol
mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol
a chael cyfweliad cyn cam 3.

Cam 3
Y cytundeb – Byddwch chi, eich cyflogwr a'r Coleg
yn cytuno ar raglen ddysgu prentisiaeth.

Cam 4
Cofrestrwch yn CAVC – Cwblhewch y broses drwy
gofrestru ar eich rhaglen hyfforddiant prentisiaeth
ac rydych yn barod i ddechrau.
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Beth yw'r gofynion
mynediad ar gyfer
dechrau Prentisiaeth?
Caiff unrhyw un dros 16 oed, sy’n byw yng
Nghymru ac nad yw mewn addysg amser llawn
wneud cais am Brentisiaeth. Bydd yn rhaid i
chi gael swydd yn y sector rydych am weithio
ynddo cyn gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r
Fro ar gyfer eich hyfforddiant. (gweler tudalen
6 am fanylion ar sut i ddod o hyd i gyflogwr ar
gyfer eich prentisiaeth). Bydd hefyd angen i chi
ymgymryd ag asesiad cychwynnol mewn rhifedd,
llythrennedd a llythrennedd digidol.
Os ydych eisoes yn gyflogedig, yna gallwn
weithio gyda chi a'ch cyflogwr i drefnu rhaglen
brentisiaeth sy’n addas i chi.

Beth yw manteision
Prentisiaeth?
✓ Ennill cyflog tra byddwch yn hyfforddi
✓ Cael gwyliau â thâl
✓ Cael hyfforddiant arbenigol
✓ Ennill cymwysterau a gydnabyddir yn
genedlaethol
✓ Datblygu sgiliau penodol i’r swydd ar gyfer
eich gyrfa
✓ Dechrau eich gyrfa o'r cychwyn cyntaf
✓ Cael llawer o gefnogaeth gan eich
cyflogwr, tiwtoriaid y coleg a’ch cydlynydd
hyfforddiant ac aseswyr.
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Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn
arwain y Gynghrair Ansawdd Sgiliau
(QSA) – consortiwm o ddarparwyr
dysgu seiliedig ar waith ledled
Cymru sy’n cydweithio i ddatblygu
rhagoriaeth mewn prentisiaethau.
www.qualityskillsalliance.co.uk

DARGANFOD
MWY
Am ragor o wybodaeth neu os oes
gennych unrhyw gwestiwn ewch i
www.cavc.ac.uk/prentisiaethau
neu cysylltwch â’r Tîm Prentisiaethau
ar 01446 748 212 / e-bost
apprenticeships@cavc.ac.uk

Ariannir y rhaglen
Brentisiaeth hon
yn rhannol gan y
Gronfa Gymdeithasol
Ewropeaidd drwy
Lywodraeth Cymru.

