
Canllaw Cyrsiau Llawn Amser 2022-2023 
www.cymoedd.ac.uk

CAMPYSAU YN ABERDÂR, NANTGARW, RHONDDA, YSTRAD MYNACH

ASTUDIWCH YN LLEOL 
EWCH YN BELLACH



Helô! Fy enw i ydy Karen Phillips, Pennaeth Coleg y 
Cymoedd, ac rydw i’n hapus iawn eich bod yn ystyried 
dod aton ni i astudio. Rydyn ni’n ymfalchïo i gynnig 
cyfleoedd dysgu gwych ar draws Caerffili a Rhondda 
Cynon Taf.

Efallai eich bod yn gofyn – ai dewis Coleg y Cymoedd 
ddylai fy ngham nesaf fod? Isod, ceir deg rheswm  
rydyn ni’n credu fydd o help i chi benderfynu…

Beth ydyn ni’n ei gynnig?
1. DEWIS – rydyn ni’n cynnig yr ystod ehangaf o 
gymwysterau galwedigaethol ynghyd â 24 pwnc Lefel 
A ond mae coleg yn fwy na chymwysterau yn unig. Fe 
weithiwn gyda chi i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen  
i lwyddo mewn bywyd.

2. ARBENIGEDD – mae gennym yr athrawon gorau 
posibl sy’n arbenigwyr yn eu pwnc ac mae gan nifer 
brofiad diwydiannol helaeth. Maen nhw i gyd yn 
benderfynol o’ch helpu i gyflawni ac yn gallu cynnig 
cyfuno dysgu ar y campws ac oddi y campws er  
mwyn annog eich datblygiad.

3. CYMORTH – mae gennym staff cymorth 
proffesiynol, penodedig ac arbenigol sy’n darparu’r 
cymorth ychwanegol hwnnw pan fo angen – p’un ai  
eich bod yn cael trafferth i ymdopi neu angen cael  
eich ymestyn a’ch herio.

4. PARTNERIAETHAU – mae gennym gysylltiadau 
rhagorol gyda thros 1000 o gyflogwyr a gyda phob 
prifysgol o fewn y rhanbarth ac ar draws y DU.

5. CYFLEUSTERAU – mae gennym gyfleusterau  
dysgu heb eu hail ym mhob maes ac ar draws pob 

campws a chymorth TG gwych i’ch galluogi 
i weithio’n annibynnol er mwyn gwella eich dysgu  
dan gyfarwyddyd.

Beth gewch chi yma?
6. DYSGU I BWRPAS – bydd y coleg yn cynnig cyfle 
rhagorol i chi fynd ymlaen i brifysgol, i brentisiaeth neu 
gyflogaeth ac rydyn ni hefyd yn cynnig nifer o lwybrau 
cynnydd i AU o fewn y coleg. Mae gennym swyddfa 
gyflogaeth bwrpasol benodol Futures@Cymoedd gyda’r 
bwriad o weithio gyda dysgwyr er mwyn sicrhau’r 
cyrchfan gorau ar eu cyfer ar ôl coleg.

7. TARGEDAU – cewch diwtorialau rheolaidd er mwyn 
sicrhau eich bod ar y trywydd priodol ac yn ymdopi 
gyda’r cwrs ac yn gwireddu eich potensial.

8. PROFIAD GWAITH – byddwch yn gallu cymryd rhan 
mewn ystod helaeth o leoliadau profiad gwaith gyda 
chyflogwyr a/neu yn ein salonau a’n bwytai proffesiynol 
sy’n fentrau masnachol.

9. HWB – mae pob campws yn cynnig gweithgareddau 
yn ogystal â ‘ch rhaglen ddysgu i’ch galluogi i brofi 
hobïau newydd, ennill sgiliau newydd a datblygu’ch 
hunan-hyder. Hefyd, mae gennym academi ragorol ar 
gyfer chwaraeon a fydd yn eich galluogi i ddilyn eich 
breuddwyd academaidd ac yn y maes chwaraeon.

10. LLWYDDIANT – byddwn yn disgwyl i chi weithio’n 
galed ond fe wnawn ninnau weithio’n galed gyda chi 
er mwyn sicrhau y byddwch yn barod pan fyddwch yn 
cymryd eich cam nesaf.

Peidiwch â chymryd fy ngair i yn unig – cymerwch ran  
yn un o’n digwyddiadau agored, a cheir manylion am  
hyn ar ein gwefan www.cymoedd.ac.uk. Gallwch hefyd 
ymweld â’r cyfryngau cymdeithasol a darllen tystiolaeth 
ein dysgwyr, ewch i’r dolenni cyswllt ar sianel YouTube 
Coleg y Cymoedd i weld a chlywed profiadau eraill neu 
gallwch gysylltu â ni i drefnu ymweliad.

Dymunaf lwc dda i chi wrth i chwilio, gwnewch gais yn 
gynnar fel eich bod yn sicrhau lle ar y cwrs o’ch dewis  
ac os penderfynwch ymuno â ni, edrychaf ymlaen at  
eich croesawu i’r coleg yn 2022.

EIN CENHADAETH 
YDY’CH DARPAR 
LWYDDIANT

Croeso i 
Goleg y 

Cymoedd 
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CYRSIAU

GWYBODAETH I FYFYRWYR

Mae Coleg y Cymoedd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn yn gywir ar adeg ei argraffu. Mae Coleg y Cymoedd yn 
cadw’r hawl i wneud newidiadau i gyrsiau, cyfleusterau cyrsiau neu’r cymorth a ddisgrifiwyd, neu eu tynnu nôl heb rybudd. Bydd y wefan www.cymoedd.ac.uk 
bob amser yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. 
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Chwilio

Chwiliwch am gwrs yn y canllaw hwn neu ar-lein  
www.cymoedd.ac.uk/cy

Cam 1

Gwneud cais 

Gallwch wneud cais am y cwrs o’ch dewis o fis Tachwedd 
2021 drwy wefan y coleg ar www.cymoedd.ac.uk/cy

Cam 2

Cam 3
Cyfweliad Cyfarwyddyd Mynediad 

Cewch wahoddiad i fynychu Cyfweliad Cyfarwyddiadau 
Mynediad gydag aelod o’n tîm Derbyn a thiwtor cwrs.  
Yn ystod y cyfweliad cyfarwyddyd, byddwch yn trafod 
eich dewisiadau a chael cyngor ar y cwrs gorau i  
chi a thrafod unrhyw anghenion dysgu ychwanegol  
a chymorth sydd ar gael.

Ar ôl y cyfweliad

Ar ôl y cyfweliad, naill ai cewch gynnig lle neu  
gael eich cyfeirio i un mwy priodol. 

Cam 4

Ymrestru

Anfonir gwahoddiad a phecyn ymrestru allan yn ystod 
Awst 2022 a fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth 
angenrheidiol ar gyfer ymrestru ar eich cwrs. 

Cam 5

Drwy gydol y broses, byddwch yn 

gallu monitro llwybr eich cais drwy 

ddefnyddio’ch cyfrif cais ar-lein.
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 Ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau, 

bydd lefel eich astudiaeth 
yn dibynnu ar y graddau a 
gyflawnoch yn yr ysgol ond mae 
cyfle i chi weithio’ch ffordd i fyny.

Am wybodaeth fanwl a gofynion 
mynediad ar gyfer unrhyw un  
o’n cyrsiau, ewch i’n gwefan  
www.cymoedd.ac.uk/courses

Os na fyddwch yn cwrdd â’r 
anghenion mynediad ar gyfer y 
cwrs o’ch dewis, efallai byddwch 
yn dal i allu astudio’r pwnc ond  
ar lefel wahanol. 

Trafodwch  
hyn gyda’r  
tîm Derbyn 

GWNEUD CAIS I’R COLEG

Derbynnir ceisiadau o Dachwedd 1af bob blwyddyn.  
Y ffordd hawsaf ydy gwneud cais ar -lein ond gallwch  
ein ffonio neu alw heibio unrhyw adeg i gael cyngor  
ar gyrsiau ac astudio yn y coleg. Byddwn yn cychwyn  
cyfweld ym mis Ionawr ac mae nifer o’n cyrsiau yn  
llenwi’n gyflym, felly gwnewch gais cyn gynted â phosibl.

DIGWYDDIADAU AGORED

Mae’r Digwyddiadau Agored yn gyfle i chi ymweld â’r coleg, 
darganfod rhagor am ein cyrsiau a’r yrfa rydych chi’n 
ddymuno. Bydd ein staff arbenigol ar gael ac yn gallu ateb 
unrhyw gwestiwn fydd gennych. Oherwydd cyfyngiadau 
COVID-19 y llywodraeth, efallai bydd ein digwyddiadau 
agored naill ai’n rhai go iawn neu’n rhai rhithiol. 

Ewch i’n gwefan i gael dyddiadau ac amseroedd:  
www.cymoedd.ac.uk/cy/open-events

Mae cyngor a chyfarwyddyd ar gael drwy gydol y flwyddyn, 
defnyddiwch y manylion cyswllt isod i gysylltu â ni.

Diwrnod canlyniadau TGAU

Mae gennym ddesg gymorth ar ddiwrnod canlyniadau 
TGAU ac ar y Dydd Gwener wedi hynny i gynnig cyngor a 
chyfarwyddyd. Felly os na lwyddoch chi i gael y graddau 
neu heb wneud cais am le yn y coleg, peidiwch â mynd i 
banig – dewch i siarad â ni.

Os ydych wedi cwblhau Blwyddyn 12 ond yn awyddus i 
ddod i’r coleg ar gyfer blwyddyn 13, dewch i siarad â ni.

Heol Wellington, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf, CF44 8EN 
01685 887500

ABERDÂR

Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY  
01443 662800

NANTGARW

Llwynypia, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf, CF40 2TQ  
01443 663202

RHONDDA

Heol Twyn, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7XR 
01443 816888

YSTRAD MYNACH
Cysylltwch â  
Coleg y Cymoedd

GWNEUD  
CAIS 

Croesawn alwadau 
yn y Gymraeg

SUT I WNEUD 
CAIS 
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DATBLYGU SGILIAU YNG 
NGHOLEG Y CYMOEDD 

Sesiynau Sgiliau Craidd

I’ch helpu i wella’ch sgiliau tra’n astudio yng Ngholeg y 
Cymoedd, byddwch yn mynychu sesiynau Craidd bob 
wythnos. Byddwch yn gweithio tuag at un neu fwy o’r 
cymwysterau canlynol:

• Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 

• Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif

• Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 

• Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd 

• Bagloriaeth Cymru.

• Ail-sefyll Saesneg (TGAU) (yn flaenorol wedi cyflawni 
gradd D neu uwch), Mathemateg (yn flaenorol wedi 
cyflawni gradd D neu uwch) neu Rhifedd (yn flaenorol 
wedi cyflawni gradd E neu uwch) – bydd y rhain ar  
agor i bob dysgwr a fyddai’n dymuno/ y byddai rhaid 
iddyn nhw gyflawni gradd well er mwyn cynorthwyo  
eu darpar ddyheadau.

CYMRAEG
YN Y COLEG 

Mae’r Gymraeg a‘r diwylliant Cymreig yn bwysig i ni  
yng Ngholeg y Cymoedd. Yn gynyddol, ystyrir y gallu  
i siarad Cymraeg yn sgil gwerthfawr i’w meddu yn y 
gweithle, felly, gadewch i ni eich helpu i fanteisio i’r 
eithaf ar ba bynnag sgil Cymraeg sydd gennych. Hefyd, 
yn ôl Safonau’r Gymraeg, mae hawl gyda chi i dderbyn 
gwasanaethau a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg  
neu’n ddwyieithog (yn amodol ar niferoedd 
hyfyw):

• Dosbarth ail-sefyll Mathemateg TGAU drwy gyfrwng  
y Gymraeg;

• Grwpiau Bagloriaeth Cymru dwyieithog ar lefel UG  
a Lefel A drwy’r Ganolfan Lefel A;

• Lefel A a Lefel UG mewn Cymraeg (Ail Iaith);

• Unedau Gofal Cwsmeriaid Cyfrwng Cymraeg o’r enw 
‘Cymraeg Gwaith’ ar draws pob maes galwedigaethol;

• Opsiwn dwyieithog newydd mewn Gofal Plant/Iechyd  
a Gofal Cymdeithasol.

Help a Chymorth a Chefnogaeth 

Rydyn ni’n cynnig y canlynol i’ch helpu i gadw neu  
wella’ch sgiliau Cymraeg.

• Rhestr o dermau dwyieithog penodol i bwnc;

• Clwb gweithgareddau cyfrwng Cymraeg:  
‘Clwb Dreigiau’r Cymoedd’;

• Gwersi Cymraeg sylfaenol: ‘Dragon Bites’;

• Eich cyfeirio at ddosbarthiadau Cymraeg yn  
eich cymuned a’ch hysbysu amdanyn nhw;

• Calendr o ddigwyddiadau Cymraeg eu hiaith  
â themâu Cymreig drwy gydol y flwyddyn;

• Cyfle ar gyfer siaradwyr Cymraeg i gael eu  
cyflogi fel Llysgenhadon Cymraeg y Coleg  
Cymraeg Cenedlaethol.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am y 
Gymraeg yn y Coleg, cysylltwch â Lois Roberts - 
lois.roberts@cymoedd.ac.uk 01443 810127

Byddwch yn mynychu un awr o AST bob wythnos  
i gynorthwyo’ch astudiaethau. Bydd mwyafrif y 
sesiynau ar-lein, gyda bwydlen o weithgareddau i’ch 
helpu i ddatblygu’ch sgiliau. Er enghraifft, gallwch 
ddefnyddio’r amser hwn ar gyfer cymorth llythrennedd 
a rhifedd, gweithio ar ymchwil hunan-astudiaeth neu 
wella’ch llythrennedd digidol. Bydd eich ymgynghorydd  
AST yn eich cynorthwyo i gynllunio ac ystyried y 
gweithgareddau yr ydych wedi eu cwblhau yn ystod  
y sesiwn.

Prif Raglen Astudiaeth

Mae pob cwrs yn cynnig cyfleoedd i chi ddatblygu’ch 
sgiliau llythrennedd, rhifedd, cyflogadwyedd a 
llythrennedd digidol. 

Rydyn ni’n deall pa mor bwysig ydy sgiliau i bob dysgwr. Bydd sgiliau 
cyfathrebu da, rhifedd a digidol yn eich helpu i symud ymlaen drwy’r  
coleg ac ymlaen i’r brifysgol neu i gyflogaeth.

BYWYD 
MYFYRWYR

Gwnewch ffrindiau newydd, 
cychwyn hobi newydd, ennill sgiliau 
ychwanegol ochr yn ochr â’ch cwrs  
a datblygu’n fwy cyflogadwy!

• Gweithgareddau a Gwirfoddoli yn y Gymuned 

• Chwaraeon a Ffitrwydd 

• Clybiau a Chymdeithasau 

• Cerddoriaeth a Drama 

Llais y Dysgwr 

Cymerwch ran yng ngweithgareddau Llais y Dysgwr  
a gwneud gwahaniaeth i’ch coleg. Mae Llais y Dysgwr  
yn rhoi cyfle i chi leisio’ch barn a newid yr hyn sy’n 
digwydd yn y coleg.

Menter, Cyflogadwyedd, Entrepreneuriaeth 

Tra yng Ngholeg y Cymoedd, gallwch gymryd rhan  
mewn ystod o weithgareddau i roi hwb i’ch sgiliau  
Menter, Cyflogadwyedd ac Entrepreneuriaeth.

Mae cynllun mentora ar gael lle gall dysgwyr gael eu 
mentora gan weithwyr proffesiynol o ystod gefndiroedd 
er mwyn datblygu sgiliau a thargedau perthnasol i yrfa.

A wyddoch chi os oes diddordeb gyda chi mewn  
cychwyn busnes neu’n berchen ar eich busnes eich 
hun ar hyn o bryd, gallwch gael cyngor arbenigol gan 
Entrepreneur pwrpasol wedi’i leoli yn y coleg.

Lleoliadau gwaith ac Ymweliadau 

Mae nifer o’n cyrsiau yn cynnwys y cyfle i chi ymgymryd  
â lleoliadau gwaith a mynd ar ymweliadau drwy’r DU, 
Ewrop a thu hwnt.
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Mae’ch dyfodol yn bwysig i ni!
Mae ein tîm ‘Futures’ pwrpasol yng Ngholeg y Cymoedd  
yn gallu helpu dysgwyr sy’n chwilio am y canlynol:

• Cyflogaeth rhan amser 

• Profiad gwaith 

• Prentisiaethau 

• Sgiliau cyflogadwyedd 

• Ysgrifennu CV 

• Gwneud ceisiadau am swyddi

• Iechyd a llesiant

Christian Reynolds 

Diploma Lefel 2 
mewn Paentio ac 
Addurno 

“Bu Futures@Cymoedd yn gefnogol o’r cychwyn cyntaf, yn 
helpu i sicrhau bod fy CV yn briodol ar gyfer y swydd wag, 
fy helpu i baratoi ar gyfer cyfweliad a chynnal cysylltiad â fi 
i weld sut rydw i’n setlo. Diolch yn fawr iawn am eich help, 
dw i wir yn ei werthfawrogi, rydych wedi bod yn wych ac o 
help mawr i mi. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr i gychwyn 
fy nghwrs NVQ Lefel 2 mewn Paentio ac Addurno”.  

CYMORTH DYSGWYR
Angen help?

Cychwyn yn y coleg ydy un o’r pethau mwyaf cyffrous y 
gallwch ei wneud. Mae gwneud ffrindiau newydd, astudio 
rhywbeth newydd a gwneud eich penderfyniadau eich 
hunan i gyd yn brofiadau positif, ond os ydych chi angen 
cyngor neu wybodaeth, rydyn ni yma i’ch helpu.

Mae Darpariaeth Dysgu Cyffredinol y Coleg yn cynnwys 
llawer o wahanol gymorth sydd ar gael i bob dysgwr. 
Ceir cymorth gyda sgiliau llythrennedd, rhifedd digidol 
a chymorth Lles a Llesiant i helpu gyda phroblemau 
personol yn ogystal â chymorth a chyfarwyddyd tiwtor.

Dylech gychwyn gyda’r Tîm Gwasanaethau Dysgwyr.  
Maen nhw’n cynnig cymorth a chefnogaeth o ddydd i 
ddydd ar faterion ymarferol megis grantiau a theithio.

Cymorth Dysgu Ychwanegol 

Mae darpariaeth Dysgu Cyffredinol yn debygol o ddiwallu 
anghenion y mwyafrif o ddysgwyr, ond efallai bydd angen 
Darpariaeth Dysgu Ychwanegol ar rai o’r dysgwyr.

Os oes gennych anabledd, nam synhwyraidd neu 
anghenion dysgu ychwanegol megis dyslecsia, dyspracsia, 
ADHD neu ASD; wedi bod ar Ddatganiad (AAA) neu wedi 
cael cymorth yn yr ysgol ac yn credu eich bod angen  
help ychwanegol yn y Coleg, yna gadewch i ni wybod.

Gallwch ein hysbysu ar eich ffurflen gais, siarad â rhywun 
o’r adran gymorth yn y cyfweliad neu ofyn i rywun  
gysylltu â chi. Mae rhoi gwybod i ni mor fuan â phosibl  
yn ein helpu i sicrhau bod y cymorth priodol ar gael ar  
eich cyfer.

Mae ein tîm Darpariaeth Dysgu Ychwanegol cyfeillgar, 
profiadol a chymwys yn diwallu amrediad o anghenion 
unigolion. Mae Cynorthwywyr Dysgu Ychwanegol yn 
cynnig cymorth agos ac yn gweithio gyda grwpiau bach  
yn y dosbarth a thu allan i’r dosbarth. Mae aseswyr 
arbenigol yn trefnu trefniadau mynediad i arholiadau a 
darparu cymorth penodol. Mae Hyfforddwyr Dysgu yn 
darparu cymorth ychwanegol drwy brosiect “I2A”  
a chynorthwyo i’w gwneud hi’n haws i setlo i mewn i’r 
coleg. Rydyn ni’n deall mai nid astudio cwrs yn unig a 
wneir yn y coleg – mae’n ymwneud â pharatoi ar gyfer 
gwaith neu astudiaeth bellach, cwrdd â phobl newydd 
a mwynhau’r hyn yr ydych yn ei wneud a gallwch fod yn 
hyderus bod cymorth ar gael.

Unigolion sy’n Derbyn Gofal neu sy’n Gadael Gofal

Os ydych wedi bod mewn gofal neu’n gadael gofal, rydyn 
ni’n cynnig cymorth ychwanegol gyda phob agwedd  
o fywyd coleg a’ch helpu i baratoi ar gyfer astudiaeth  
bellach neu ar gyfer gwaith. Rydyn ni’n darparu unigolyn 
cyswllt i chi siarad ag e/â hi pan fydd angen, unigolyn a all 
gynnig cyngor a chyfarwyddyd, yn cynnwys ar gymorth 
ariannol. Gadewch i ni wybod ar adeg gwneud cais neu 
siarad â Gwasanaethau Dysgwyr a Champws.

Gofalwyr Ifanc 

Gall tîm Gwasanaethau Dysgwyr hefyd helpu os oes 
gennych gyfrifoldebau gofalu am aelod o’ch teulu  
ac yn pryderu y gallai effeithio ar eich gwaith coleg. 
Siaradwch â ni am eich amgylchiadau ac fe wnawn  
adael i chi wybod pa help a chymorth sydd ar gael i chi.

Lles a Llesiant Myfyrwyr 

Os oes gennych anawsterau personol yn cynnwys 
materion tai a chysylltiadau, gallwch gysylltu â’n 
Swyddogion Lles a Llesiant Myfyrwyr. Gallan nhw  
gynnig cymorth cyfrinachol i chi neu eich cyfeirio  
at weithwyr proffesiynol eraill os bydd angen.

CYMORTH 
ARIANNOL

A dibynnu ar eich amgylchiadau, gallech  
fod yn gymwys ar gyfer cymorth ariannol  
i’ch helpu gyda chost mynd i’r coleg.

Lwfans Cynnal Addysg (LCA/ EMA)

Os ydych rhwng 16 ac 18 oed, efallai eich bod yn  
gymwys ar gyfer LCA (Lwfans Cynhaliaeth Addysg)  
o £30 yr wythnos. Bydd rhaid i chi fodloni amodau 
arbennig er mwyn bod yn gymwys, ceir gwybodaeth 
bellach ar wefan www.studentfinancewales.co.uk

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. 
Ceir gwybodaeth bellach ar ein gwefan.

Cronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF)

Gall y Gronfa Ariannol wrth Gefn gynnig cymorth  
i ddysgwyr sydd ar incwm isel. Yn benodol, gall  
gynorthwyo dysgwyr gyda ffioedd y feithrinfa, cyfarpar  
cit arbennig ar gyfer cyrsiau ymarferol, prydau bwyd am 
ddim a chludiant i rai dros 19 oed. Caiff ymgeiswyr brawf 

modd; bydd angen darparu tystiolaeth o fudd-daliadau 
penodol; mae’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn yn rhoi 
blaenoriaeth ar gyfer cymorth i gategorïau arbennig,  
felly gwnewch gais yn gynnar. Ceir manylion pellach  
a ffurflenni cais ar ein gwefan gais.

Prydau bwyd

Os ydych yn cychwyn cwrs llawn amser ac os ydych  
chi neu’ch rhieni yn derbyn budd-daliadau arbennig  
y wladwriaeth, gallech dderbyn lwfans bwyd dyddiol  
i wario ar y campws. Am ragor o wybodaeth, ewch i  
weld Gwasanaethau Campws a Dysgwyr.

Teithio 

Os ydych o dan 19 oed ac yn bodloni meini prawf 
cymhwyso, efallai y gallech gael sybsidi teithio gan naill ai 
adran gludiant eich cyngor lleol (gall eu polisïau amrywio 
ac fe wnawn ni ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf) neu 
gan Gronfa Ariannol Wrth Gefn y coleg. Siaradwch â 
Gwasanaethau Campws a Dysgwyr os hoffech help gyda 
chostau teithio.

Gwybodaeth Ariannol Addysg Uwch 

Am wybodaeth ariannol ar gyfer Addysg Uwch a manylion 
y cymorth sydd ar gael yn cynnwys Lwfans Myfyrwyr 
Anabl (DSA) ewch i’n gwefan.

Ewch i’n gwefan www.cymoedd.ac.uk am ragor o 
wybodaeth ar y cymorth ariannol sydd ar gael i chi.

Am wybodaeth bellach am Gymorth  
Dysgu Ychwanegol ewch i wefan  
https://www.cymoedd.ac.uk/cy/students/
support-for-learners/learning-support 
a www.braenaruady.cymru

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu 
am gael rhagor o wybodaeth am gymorth 
ychwanegol, bydd aelod o dîm Gwasanaethau 
Campws a Dysgwyr yn hapus i siarad â chi.

Am ragor o wybodaeth, siaradwch ag aelod  
o’r tîm heddiw: 01443 663229 neu anfon e-bost  
at: futures@cymoedd.ac.uk

FUTURES
@CYMOEDD
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Yn 2021, cyflawnodd ein Canolfan 
Lefel A gyfradd pasio o 100% gyda 
nifer o ddysgwyr yn ennill graddau 
A*- C ar lefel A2 gan gyrraedd 
87.5%. Cafodd pob maes pwnc A2 
gyfradd pasio o 100%, yn cynnwys 
y Gwyddorau, y Dyniaethau, 
Mathemateg Pellach a Saesneg. Mae 
canlyniadau A2 Coleg y Cymoedd 
Coleg yn dal i wella gyda 2021 yn 
torri record y coleg am y bedwaredd 
blwyddyn yn olynol. 

Mae’r Ganolfan Lefel A yng Ngholeg y Cymoedd yn cynnig 
pecyn cyflawn o ddysgu a chymorth wedi’i deilwra i’ch 
helpu i gyrraedd eich llawn potensial o ran y graddau yr 
ydych yn eu cyflawni a’r nodau addysgol a gyrfaol yr ydych 
yn cael eich galluogi i’w cyflawni. Mae’ch iechyd a’ch llesiant 
meddwl, emosiynol a chorfforol hefyd o’r pwys mwyaf i ni, 
a gwnawn bopeth a allwn ni i sicrhau bod y rhain yn cael 
eu meithrin a’u cynnal drwy gydol eich amser yn y coleg.

Ein Pecyn Cymorth Personol:

Gall y pontio o ysgol i goleg fod yn hynod anodd, ond 
bydd ein tîm arbenigol o Diwtoriaid Personol yn eich  
helpu ar bob cam o’ch taith yn y coleg. Byddwch yn  
derbyn pecyn cymorth cyflawn wedi’i gydlynu gan eich 
Tiwtor Personol a wnaiff eich helpu gyda phopeth o 
ymholiadau am LCA i reoli amser a sgiliau adolygu. Bob 
blwyddyn, cynhelir cyfarfodydd cynnydd y gwahoddir  
eich rhieni neu warchodwyr iddyn nhw.

Cewch eich cynorthwyo i’r eithaf yn ystod eich amser  
yn y Ganolfan Lefel A a chewch eich arwain drwy system 
diwtorial bersonol, gynhwysfawr sy’n cwmpasu cymorth 
penodol ar gyfer Addysg Uwch, hyfforddiant a llwybrau 
gyrfaol a cheisiadau ac ar gyfer datganiad personol ac 
ysgrifennu CV.

I wybod rhagor
am y cwrs:
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Mae canlyniadau cryf eleni wedi 
galluogi dysgwyr i sicrhau lle mewn 
rhai o brifysgolion gorau’r DU.

Pam astudio gyda ni? 
Dysgwyr – Rhesymau dros ein Dewis Ni: 

• Dewis eang o bynciau lefel UG/ lefel A & opsiynau 
Tystysgrif/Diploma Lefel 3 mewn 28 o bynciau 

• Rhyddid i fod yn ddysgwr annibynnol 

• Pont ddelfrydol rhwng yr ysgol ac Addysg Uwch 

• Ehangu eich gorwelion a chwrdd â phobl newydd 

• Adeilad modern a chyfoes gyda chyfleusterau gwych 

• System diwtorial/gymorth gynhwysfawr 

• Gweithgareddau all-gyrsiol drwy raglen gyfoethogi  
 BOOST 
 
 
Rhieni – Rhesymau dros ein Dewis Ni: 

• Canlyniadau Lefel A rhagorol 

• Tiwtoriaid pwnc sy’n ymfalchïo eu bod yn darparu 
addysg a’r cyfleoedd dysgu o’r safon uchaf 

• Datblygu a meithrin sgiliau bywyd pwysig, 
trosglwyddadwy i brifysgol a chyflogaeth 

• Hanes profedig o lwyddiant o ran sicrhau lle ym 
mhrifysgolion Oxbridge a phrifysgolion ‘Grŵp Russell’ 

• System diwtorial/gymorth gynhwysfawr 

• Cysylltiad personol gyda phob tiwtor a darlithydd 

• Amgylchedd a diwylliant addysg oedolion ar Gampws 
arobryn a llawn offer Nantgarw

Beth Allwch chi Astudio Gyda Ni?

Mae’r rhaglen Lefel A yn eich galluogi i astudio tri neu 
bedwar pwnc Lefel UG ynghyd â Bagloriaeth Cymru 
(Uwch) yn eich blwyddyn UG. Yn dilyn canlyniadau UG, 
byddwch wedyn yn symud ymlaen i astudio Lefel A2, 
yn cynnwys Bagloriaeth Cymru. Gallwch ehangu’ch 
dewisiadau gyda chwrs cyfun drwy ddewis 1 neu 2 o 
bynciau UG ynghyd â rhai BTEC. Trafodir opsiynau yn 
ystod eich proses o wneud cais.

Ar ôl ein blwyddyn mwyaf 
llwyddiannus, mae llawer o’n 
dysgwyr yn dilyn ôl troed cyn-
fyfyrwyr a mynychu prifysgolion 
gorau ‘Grŵp Russell’ megis 
Rhydychen, Caergrawnt, Bryste, 
Caerwysg, Caerdydd, Manceinion  
a Durham.

PYNCIAU LEFEL A

Celf a Dylunio Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

Busnes Y Gyfraith

Bioleg Mathemateg

Cemeg Mathemateg Pellach 

Drama Astudiaethau’r 
Cyfryngau 

Iaith a Llenyddiaeth 
Saesneg Ffotograffiaeth 

Llenyddiaeth Saesneg Ffiseg

Astudiaethau Ffilm Seicoleg

Ffrangeg Astudiaethau Crefyddol 

Daearyddiaeth Cymdeithaseg 

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth Cymraeg (Ail iaith)

Hanes Bagloriaeth Cymru 
Uwch 

PYNCIAU TYSTYSGRIF/DIPLOMA BTEC 
LEFEL 3 

Troseddeg – Tystysgrif 
Lefel 3 TGAU yn arwain 
at Ddiploma 

Chwaraeon a Gwyddor 
Ymarfer – Diploma 
Ategol BTEC Lefel 3 

Gwyddoniaeth 
Gymhwysol – Tystysgrif 
BTEC yn arwain at 
Ddiploma Ategol 

Y Gyfraith – Tystysgrif 
BTEC yn arwain at 
Ddiploma Ategol

Efallai cynghorir dysgwyr gyda phroffil 
o gymwysterau TGAU neu gymwysterau 
cyfwerth i symud ymlaen at opsiynau 
Tystysgrif/Diploma Lefel 3 BTEC/TGAU 

(Mae cynnig cwricwlwm a meini prawf  
mynediad yn gallu newid o bryd i’w gilydd.)

Lleolir y Ganolfan Lefel A ar ein 
Campws yn Nantgarw.

Cymorth ar gyfer eich camau nesaf:

Ffocws allweddol y Ganolfan Lefel A ydy cynorthwyo ein 
dysgwyr a’u paratoi ar gyfer eu dyfodol. Rydyn ni’n cynnig 
ystod o strategaethau cymorth ychwanegol, wedi’u teilwra 
i ddarganfod y llwybr cywir ar gyfer eich cam nesaf.

Byddwn ni’n gwneud y canlynol:

• Eich arwain drwy broses UCAS a’ch cynorthwyo bob 
cam o’r ffordd, o’r adeg gwneud cais i ddethol eich  
dewis cadarn 

• Cynnig cymorth ychwanegol gyda datganiadau personol 
ac ysgrifennu CV

• Cynnig cyfarwyddyd gyda phrentisiaethau a cheisiadau 
am swydd a chyfleoedd am swydd 

• Eich cynorthwyo i sicrhau lleoliadau profiad gwaith 
perthnasol 

• Darparu ymarferion helaeth ar gyfer cyfweliad, yn ôl  
y gofyn 

• Meithrin a datblygu’ch hyder a’ch sail sgiliau 

Heb lwyddo i sicrhau’r graddau? Eisiau ymgais 
arall?

Mae’r rhaglen Lefel A wedi cymryd dysgwyr heb gyflawni’r 
graddau angenrheidiol neu’r rhai sy’n ail-sefyll Lefel A  
i wella’u graddau /i gynyddu eu pwyntiau UCAS ar gyfer 
mynediad i brifysgol neu ddarpar gyflogaeth. Croeso i  
chi gysylltu â ni i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Rhaglen Ymestyn a Herio 

Gan weithio gyda rhai o brifysgol mwyaf blaengar y DU, 
Llywodraeth Cymru a Rhwydweithiau Hwb Seren lleol,  
mae ein rhaglen Ymestyn a Herio yn ceisio helpu dysgwyr 
ein Canolfan Lefel A i wireddu eu potensial llawn.

O gymorth un-i-yn gyda cheisiadau UCAS i weithgareddau 
ysgol haf yn Oxbridge a phrifysgolion blaengar eraill, 
byddwn ni’n eich gwthio i gyflawni’r gorau allwch chi. 
Byddwn yn siarad gyda chi am eich cymhwyster i gymryd 
rhan yn y rhaglen ar ôl i chi gael eich derbyn i astudio yng 
Ngholeg y Cymoedd.
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Dylan Coundley Hughes
Enillodd Dylan Coundley Hughes, 18 o’r Coed-duon, 
raddau A*, A, B trawiadol mewn Bioleg, Mathemateg 
a Daearyddiaeth gan sicrhau lle ym Mhrifysgol 
Southampton i astudio Bioleg.

Breuddwyd Dylan ydy creu rhaglenni dogfen am 
fywyd dan y môr ar ôl cael ei ysbrydoli gan gyfres 
‘Blue Planet’ Syr David Attenborough.

“Mae gen i ddiddordeb mawr mewn bioleg 
forol a newid yn yr hinsawdd, a bydd y cwrs 
prifysgol hwn yn rhoi cymaint o opsiynau  
i mi ar gyfer y dyfodol.”

Ffion Williams

(Treorci)

Cyflawnodd Ffion Williams, 18 oed o Dreorci AAA, mewn 
Bioleg, Daearyddiaeth a Mathemateg ar Lefel A yn ogystal 
â Rhagoriaeth* mewn Chwaraeon Lefel 3. A hithau’n 
chwaraewr pêl rwyd brwd, mae Ffion yn rhan o Academi 
Pêl Rwyd Coleg y Cymoedd ac wedi cynrychioli’r coleg 
mewn nifer o gystadlaethau.

Cafodd Ffion le ym Mhrifysgol Caerwysg i astudio 
Gwyddoniaeth Biofeddygol.

Dywedodd Ffion: “Dw i wedi caru gwyddoniaeth 
erioed ac mae gen i wir diddordeb mewn dilyn 
gyrfa mewn datblygu brechiadau ac ymchwilio 
yn y maes. Rydw i hefyd yn caru pêl rwyd ac wedi 
mwynhau chwarae dros Goleg y Cymoedd yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, felly, fy ngobaith 
ydy dal i chwarae a gwneud fy ngradd.”

Ciara Bibey 

(Maerdy)

Mae Ciara Bibey o Maerdy, wedi cychwyn ym 
Mhrifysgol Birmingham i astudio Hylendid Deintyddol 
a Therapi ar ôl ennill dau A* mewn Bioleg a Seicoleg 
a dau B mewn Cemeg a Bagloriaeth Cymru. Ochr 
yn ochr â’u hastudiaeth roedd Ciara yn gweithio ym 
McDonalds. Dywedodd: 

“Roedd ceisio jyglo shifftiau gyda gwaith 
coleg yn eitha caled ond yn werth ei wneud 
ac roedd fy nhiwtoriaid i gyd yn gefnogol 
iawn. Rydw i wedi bod yn awyddus erioed 
i wneud rhywbeth ym maes deintyddiaeth 
ond doeddwn i ddim am fod yn ddeintydd 
oherwydd ei fod yn gwrs pum mlynedd yn  
y brifysgol. O siarad gyda fy orthodeintydd 
des i wybod bod ei wraig yn hylenydd 
deintyddol a therapydd ac wrth ei bodd  
gyda’i swydd. Gwnes ychydig o ymchwil  
a meddwl ‘Dyna dwi am ei wneud’!”

Leah Morgan 

(Bedwas) 

Cyflawnodd Leah Morgan o Bedwas bedair gradd A* mewn 
Mathemateg, Bioleg, Cemeg a Ffiseg gan sicrhau lle ym 
Mhrifysgol Abertawe i astudio Meddygaeth Niwclear. Mae 
hi’n un o ddyrnaid o ddysgwyr yng Nghymru i ennill Bwrsari’r 
GIG lle telir ei ffioedd dysgu gan GIG Cymru a Llywodraeth 
Cymru a sicrhau swydd iddi ym maes meddygaeth niwclear 
ar ôl iddi gwblhau ei gradd.

Dywedodd Leah: “Bu’n anodd astudio drwy gyfnod 
Covid, yn enwedig yn ystod y cyfnodau clo ond 
pan dderbyniais fy nghynnig amodol gan Brifysgol 
Abertawe, dangosodd y gallwn gyflawni’r graddau 
a’m hysgogi i’w cyflawni. Rhaid i mi ddiolch i’r 
tiwtoriaid sydd wedi cynnig cymaint o help i mi  
drwy gydol y cwrs.”

GEIRDA

(Coed-duon)

Gwnewch 
gais heddiw!

LEFEL A
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Mae cyrsiau mynediad wedi’u 
hanelu at y rhai â phrofiad 
sylweddol bywyd tu allan i fyd 
addysg sy’n dymuno mynd i’r 
Brifysgol ond heb y cymwysterau 
angenrheidiol i wneud cais.

I wybod rhagor
am y cwrs:

YSTRAD MYNACH

Lefel 2 Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)
 
Lefel 2 Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gwyddoniaeth) 

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Biowyddoniaeth)

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddorau Iechyd)

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddorau 
Cymdeithasol)
 
Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Busnes a 
Gwasanaethau Ariannol)

Lefel 2 Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)
 
Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Proffesiynau Iechyd)

RHONDDA

Lefel 2 Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)
 
Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Proffesiynau Iechyd)

NANTGARW

Lefel 2 Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)
 
Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth) 

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Proffesiynau Iechyd)

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a 
Gwyddorau Cymdeithasol)

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Meddygaeth)

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs 
ar ein gwefan www.cymoedd.ac.uk/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad y cwrs 
o’ch dewis, efallai gallech astudio’r un pwnc ond ar lefel 
wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adan Dderbyniadau 

Dylech fod yn ymwybodol mai gofynion mynediad 
rhai prifysgolion ydy TGAU Mathemateg a Saesneg 
(ac mewn rhai achosion TGAU Gwyddoniaeth) gradd 
C o leiaf. Os nad ydych yn cwrdd â’r gofynion hyn, 
trafodwch yr opsiynau adeg y cyfweliad.

Athro

Gweithiwr Cymdeithasol 

Gweithiwr proffesiynol 
maes y Gyfraith 

Bydwraig

Biocemegydd 

Gwyddonydd y 
Dyniaethau 

LLWYBR GYRFAOL 

Ymarferydd Meddygol 

Gweithiwr Proffesiynol 
maes Iechyd 

Therapydd Proffesiynol

Technegydd Labordy

Gwyddonydd Ffisegol 

Actiwari 

Rheolwr Ariannol 

Mae cwrs Mynediad yn brofiad dysgu dwys a chyflym 
ond yn un pleserus ac yn llawn boddhad. Lluniwyd 
cyrsiau mynediad yng Ngholeg y Cymoedd i ffitio i 
mewn i amserlen teulu prysur. Fe’u lluniwyd ar gyfer 
dysgwyr 19+ oed sy’n dychwelyd i fyd addysg. Mae’r 
cyrsiau hyn yn llenwi’n gyflym, felly gwnewch gais yn 
gynnar. Mae’n hanfodol bod gennych sgiliau cyfathrebu 
da, agwedd gyfrifol ac yn benderfynol i lwyddo.

Gwyddonydd Y 
Dyniaethau 

Cyflog Cychwynnol

£25k

Cyflog Cyfartalog

£40k

Ymarferydd Meddygol

Cyflog Cychwynnol

£33k

Cyflog Cyfartalog

£58k

Actiwari

Cyflog Cychwynnol

£26k

Cyflog Cyfartalog

£40k

Gwyddonwyr 
Ffisegol

Cyflog Cychwynnol

£27k

Cyflog Cyfartalog

£50k

Gweithwyr 
Proffesiynol Maes 
Iechyd 

Cyflog Cychwynnol

£22k

Cyflog Cyfartalog

£37k

ABERDÂR
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Mae gweithio yn y diwydiant 
moduron yn un o’r dewisiadau 
gyrfaol mwyaf cyffrous y gallwch ei 
wneud. Mae’r diwydiant yn chwilio 
am bobl ddisglair, ymroddedig 
dawnus ac uchelgeisiol.

Mae’n faes i weithwyr tra medrus  
a thra hyfforddedig.

A chithau’n cael eich addysgu gan ddarlithwyr â phrofiad 
diwydiannol helaeth gyda mynediad llawn i’n gweithdai  
sy’n llawn o gyfarpar, cewch sail cadarn yn y diwydiant 
moduro yng Ngholeg y Cymoedd.

“Mae’r coleg wedi buddsoddi  
mewn canolfan hyfforddi o safon  
y diwydiant ar Gampws Ystrad 
Mynach sy’n cynnig gweithdai 
blaengar yn y diwydiant ar gyfer 
trwsio a chynnal a chadw cerbydau 
a chilfach rhagorol i gynnal MOT 
ynghyd â chyfleusterau diagnostig  
a phrofi helaeth.”

I wybod rhagor
am y cwrs:
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YSTRAD MYNACH

Cynnal a Chadw Cerbydau Modur Lefel 1 
 
Cynnal a Chadw Cerbydau Modur Lefel 2 
 
Cynnal a Chadw Cerbydau Modur Lefel 3

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad 
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc 
ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adran 
Dderbyniadau.

GYRFAOEDD
Mecanydd Moduron 

Peiriannydd Diagnosteg 

Technegydd Lori  
‘Torri-Lawr’

Adeiladwr arbenigol  
corff car 

Goruchwylydd Gweithdy

Fforman Rheolwr 
Goruchwylydd

Technegydd Cynnal  
a Chadw 

Rheolwr Cludiant 

Gosodwr Teiars 

Technegydd Beic Modur 

Rheolwr/Perchennog Garej

Technegydd Prototeip 

Gweithgynhyrchu Cerbydau 

Gwaith Ffatri 

Dylunydd Cynnyrch

Rheolwr Ansawdd 

Technegydd Moduron 
Chwaraeon 

Dylunydd Moduron 
Chwaraeon 

Cywirwr Paneli Ceir 

Chwistrellwr Paent 

Mecanydd Moduron 

Cyflog Cychwynnol

£16k

Cyflog Cyfartalog

£26k

Technegydd Moduron Chwaraeon 

Cyflog Cychwynnol

£20k

Cyflog Cyfartalog

£30k

Rheolwr Garej

Cyflog Cychwynnol

£24k

Cyflog Cyfartalog

£36k
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Mae ein cyrsiau Busnes yn cynnig 
man cychwyn i fyd busnes. Gallech 
astudio Busnes cyffredinol neu 
arbenigo mewn Cyfrifeg, Rheoli 
Digwyddiadau neu Farchnata.  

Mae’r cyfleoedd yn ddi-ben-draw gyda llwybrau  
gyrfaol lleol neu ryngwladol. Gall gwaith yn y 
sectorau hyn ysbrydoli, fod yn heriol ac yn hwyl. 
 
Mae gan yr adran bartneriaethau a 
chysylltiadau i nifer o sefydliadau, yn  
cynnwys: Prifysgol De Cymru, Prifysgol 
Caerdydd, Prifysgol Metropolitan  
Caerdydd, Stiwdios Wolf, Banc Lloyds, 
Syniadau Mawr Cymru.

YSTRAD MYNACH

Diploma Lefel 2 mewn Busnes 
 
Diploma Lefel 3 BTEC Diploma mewn Busnes 
 
Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg 

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

NANTGARW

Diploma Lefel 2 mewn Busnes 
 
Diploma Lefel 3 BTEC Diploma mewn Busnes 
 
Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg 

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs  
ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad 
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc 
ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adran 
Dderbyniadau.

Cysylltiadau Cyhoeddus 

Ymgynghorydd 
Gwasanaeth Cwsmeriaid 

Cynllunydd Digwyddiadau 

Adnoddau Dynol

Rheolwr Cyffredinol 

Banciwr Buddsoddi

Cyfrifydd Siartredig 

Ymgynghorydd Ariannol 

Banciwr Masnachol 

Cyflogres

Ymgynghorydd Busnes 

Cyfrifydd Rheolaeth 

Archwilydd 

Entrepreneur

Rheolwr Cyfrifon 

Rheolwr Marchnata 

Gweinyddydd 

Cynorthwyydd Personol

Derbynnydd 

Ymchwilydd

Swyddog Gweithredol 
Gwerthiant

Cyfrifydd

Cyflog Cychwynnol

£21k

Cyflog Cyfartalog

£38k

Rheolwr Adnoddau Dynol 

Cyflog Cychwynnol

£27k

Cyflog Cyfartalog

£50k

Gweinyddydd

Cyflog Cychwynnol

£17k

Cyflog Cyfartalog

£23k

GYRFAOEDD

BU
SN

ES
I wybod rhagor
am y cwrs:
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Mae’r sector iechyd a gofal 
cymdeithasol hyn yn eang iawn 
felly, mae’r dewis o gwahanol 
leoliadau a swyddi yn niferus. Mae 
pawb yn dibynnu ar sgiliau arbenigol 
gweithwyr proffesiynol maes  
iechyd a gofal chymdeithasol ar 
ryw adeg, felly bydd galw am  
eich gwasanaeth bob amser.

Mae ein cyrsiau yn delio â materion cyfoes a’r  
pwysicaf ac wedi’u llunio i’ch ysbrydoli a’ch herio 
am yr egwyddorion a’r dulliau o fynd ati i ofalu ar 
draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol. 

Astudiaethau Plentyndod 

Mae’r sector plentyndod bob amser yn 
ddiddorol a hwyliog! 

Gallech chi fod yr unigolyn sydd yn gwneud 
gwahaniaeth ac yn dylanwadu ar fywyd plentyn.  
Boed yn eu helpu i ystyried a thyfu, i ddysgu a  
datblygu neu eu hamddiffyn a’u diogelu. 

Mae’r adran yn gweithio mewn partneriaeth gyda  
nifer o ysgolion, colegau a meithrinfeydd. Maen nhw 
hefyd yn gweithio’n agos gydag Addysg Oedolion 
Cymru sy’n cynnig cyrsiau ychwanegol i gynorthwyo 
ein dysgwyr gofal plant e.e. Hylendid Sylfaenol Bwyd, 
Iaith Arwyddion, Cymorth Cyntaf Pediatrig.

I wybod rhagor 
am y cwrs:
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NANTGARW

Mynediad Lefel 3 yn y Diwydiannau Gofal a Gwasanaethu 
 
Lefel 1 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
a Gofal Plant (cyfun) 
 
Lefel 2 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant  
 
Lefel 3 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant  
 
Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
 
Lefel 2 Llwybr i Ofal (Oedolion) 
 
Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol *

YSTRAD MYNACH

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae 
 
Lefel 1 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
a Gofal Plant (cyfun) 
 
Lefel 2 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant  
 
Lefel 3 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant  
 
Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol *

RHONDDA

Lefel 1 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
a Gofal Plant (cyfun)  

Lefel 2 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant  
 
Lefel 3 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant 

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol *

ABERDÂR

Mynediad Lefel 3 yn y Diwydiannau Gofal  
a Gwasanaethu 
 
Lefel 1 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
a Gofal Plant (cyfun)  
 
Lefel 2 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant  
 
Lefel 3 Gofal, Chwarae a Dysgu a Datblygiad Plant  
 
Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol *

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am y gofynion 
mynediad ar unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs  
ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad  
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un  
pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn  
gyda’r Adran Dderbyniadau.

* Gallai fod cyfleoedd i ddysgwyr Cymraeg eu hiaith 
gynnal eu sgiliau ieithyddol drwy ddewis opsiwn 
dwyieithog lle addysgir rhai unedau o’r cwrs hwn 
drwy gyfrwng y Gymraeg a rhai unedau drwy 
gyfrwng y Saesneg.

Gofalwr Preswyl 

Gweithiwr Cymdeithasol 

Cynorthwyydd Gofal 
Cymdeithasol 

Gweithiwr Cymorth 
Personol 

Cwnselydd

Gweithiwr Ieuenctid 

Seicolegydd 

Nyrs Plant 

Bydwraig 

Nyrs Iechyd Meddwl 

Therapydd 
Galwedigaethol

Nyrs Anabledd Dysgu

Cynorthwyydd Gofal 
Iechyd 

Seicolegydd Plant

Gwarchodwr Plant 

Ymarferydd Gofal Plant 

Gweithiwr Cymorth i 
Deuluoedd 

Darparwr Crèche 

Gweithiwr Chwarae

Rheolwr Meithrinfa 

Bydwraig

Cyflog Cychwynnol

£26k

Cyflog Cyfartalog 

£37k

Gweithiwr  
Cymdeithasol

Cyflog Cychwynnol

£24k
Cyflog Cyfartalog
£36k

Gwarchodwr Plant

Cyflog Cychwynnol

£17k
Cyflog Cyfartalog
£24k

Brittany Whitcombe 

“Byddwn yn argymell Coleg y Cymoedd a’r cwrs i 
eraill gan ei fod wedi’i lenwi â llawer o gyfleoedd 
a digon o gefnogaeth. Mae’r cwrs wedi fy helpu i 
gyflawni fy uchelgais trwy roi’r wybodaeth sydd ei 
hangen arnaf ar gyfer y dyfodol a chaniatáu i mi 
ennill pwyntiau UCAS a’r graddau sydd eu hangen 
arnaf i fynd i’r brifysgol.”

Bydd angen i ddysgwyr sy’n gweithio yn 
sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a 
Gofal Plant gael gwiriad boddhaol gan y 
Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd cyn 
mynychu’r lleoliad gwaith gofynnol.

Mae Brittany Whitcombe o Fargod, wedi cychwyn 
ar ei thaith tuag at swydd ei breuddwydion o fod 
yn Athrawes Gynradd, gan sicrhau lle ym Mhrifysgol 
Metropolitan Caerdydd, ar ôl cwblhau Lefel 3 mewn 
Gofal Plant yn llwyddiannus.

Meddai Brittany: “Ni fu cwblhau chymwysterau 
a bod yn ofalwr ar yr un pryd yn hawdd o 
gwbl. Dw i wedi gorfod gweithio’n galed iawn 
er mwyn sicrhau mod i’n cwrdd â dedleins a 
chwblhau gwaith o safon dda tra’n edrych ar  
ôl fy chwaer iau a ffrind teuluol.

Bu’r coleg yn anhygoel o gefnogol a llawn 
dealltwriaeth. Anogwyd fi gan fy nhiwtoriaid 
o’r cychwyn cyntaf ac rydw i’n ymfalchïo  
pa mor bell dwi wedi dod, dwi’n gyffrous  
am y dyfodol i gychwyn ar fy nhaith i fod  
yn athrawes gynradd.”

(Bargod) Lefel 3 Gofal Plant (Aberdâr) Lefel 3 Gofal Plant 

Sophie Davies

GYRFAOEDD
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Os ydych yn frwd dros fwyd a 
gyda’r stamina i weithio mewn 
sector prysur deinamig, yna 
byddwch yn mwynhau sialensiau 
maes Lletygarwch ac Arlwyo. 
Byddwch yn elwa o brofiad 
uniongyrchol ein tiwtoriaid 
proffesiynol medrus iawn sydd 
wedi gweithio ymhob sector o’r 
diwydiant a hefyd ceir cyfleoedd  
i gael profiad gwaith cyffrous 
mewn lleoliadau megis bwytai 
lleol, Gerddi Sophia a Stadiwm 
Principality i enwi ond ychydig.

Rydyn ni’n gweithio gyda chwmnïau proffesiynol i 
gynnig hyfforddiant cyfredol a mynediad i ystod o 
gyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn 
chwilio amdanyn nhw.

Mae gan Goleg y Cymoedd hefyd dîm Coginio 
profiadol sy’n cystadlu mewn gwahanol gystadlaethau 
ar draws y flwyddyn academaidd: caiff dysgwyr eu 
cynorthwyo i gymryd rhan mewn cystadlaethau 
mewnol a chystadlaethau sgiliau cenedlaethol, a rhai  
yn ennill gwobrau efydd arian ac aur.

Mae ein dysgwyr wedi cael gwaith cyflogedig 
mewn nifer o fwytai, yn cynnwys:

Celtic Manor, Miskin Manor, Lanelay Hall, Gwinllan 
Llannerch, Bryn Meadows, Gwesty’r Vale Resort,  
Park Plaza, Gwesty’r Hilton, Miller and Carter.

I wybod rhagor
am y cwrs:
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NANTGARW

Mynediad Lefel 3 Arlwyo

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu Lefel 2 
Gwasanaeth Bwyd a Diod

Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, Lefel 3 Teisennau 
neuLefel 3 Goruchwylio Gwasanaeth Bwyd a Diod 
(Teisennau yn Nantgarw ac Ystrad Mynach)

YSTRAD MYNACH

Mynediad Lefel 3 Arlwyo

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol 

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu Lefel 2 
Gwasanaeth Bwyd a Diod

Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, Lefel 3 Teisennau neu 
Lefel 3 mewn Goruchwylio Gwasanaeth Bwyd a Diod 
(Teisennau yn Nantgarw ac Ystrad Mynach)

RHONDDA

Mynediad Lefel 3 Arlwyo

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol 

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu 

Lefel 2 Gwasanaeth Bwyd a Diod

Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol, Lefel 3 Teisennau 
neuLefel 3 Goruchwylio Gwasanaeth Bwyd a Diod 
(Teisennau yn Nantgarw ac Ystrad Mynach)

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad 
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc 
ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adran 
Dderbyniadau.

GYRFAOEDD
Prif Chef

Pobydd

Triniwr Siocled

Chef cynnyrch Crwst 

Sous Chef

Addurnwr Cacennau 

Maethegydd 

Gweinydd

Rheolwr Bwyty 

Maître d’

Cydlynydd Digwyddiadau 

Trefnydd Priodasau 

Barman

Rheolwr Gwesty 

Derbynnydd 

Cynorthwyydd Hamdden 

Porthor

Chef

Cyflog Cychwynnol

£19k

Cyflog Cyfartalog

£27k

Maître d’

Cyflog Cychwynnol

£17k

Cyflog Cyfartalog

£26k

Rheolwr Gwesty 

Cyflog Cychwynnol

£18k

Cyflog Cyfartalog

£36k

Barista

Cyflog Cychwynnol

£20k

Cyflog Cyfartalog

£25k

Sue Stone 

Verity-Ann Lewis 

Dw i wedi mwynhau’n fawr iawn bod yn 
rhan o deulu y mae Coleg y Cymoedd yn ei 
feithrin ymhlith pob un o’i ddysgwyr. Dw i 
wedi croesawu eu cyfeillgarwch ac yn parchu 
bod unrhyw beth yn bosibl pan gewch y bobl 
briodol i’ch cynorthwyo.

Rhaid i mi ddiolch i fy nhiwtoriaid am eu  
cymorth a’u hanogaeth. Mae’r coleg wedi  
darparu cyfleusterau a hyfforddiant rhagorol,  
sydd wedi fy ngalluogi i gyflawni fy nhargedau.

(Rhymni) Lefel 3 Teisennau a Danteithion 

(Aberdâr) Lefel 3 Arlwyo 

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol 

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu 
 
Lefel 2 Gwasanaeth Bwyd a Diod

ABERDÂR
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Mae cyrsiau cyfrifiadura yng 
Ngholeg y Cymoedd yn cynnig 
cyfle i chi ystyried ystod o 
opsiynau ar draws diwydiant 
TG, boed yn waith cynnal a 
chadw Cyfrifiaduron Personol, 
rhaglennu, cynllunio gwefannau, 
rhwydweithio neu feddalwedd 
cymwysiadau.

Ychydig o swyddi erbyn hyn sydd ddim yn dibynnu 
ar sgiliau cyfrifiadurol mewn rhyw ddull neu’i 
gilydd o weithgynhyrchu a gweinyddu i gynllunio 
gyda chymorth cyfrifiadur a gwyddorau roboteg a 
deallusrwydd artiffisial. 

Mae’r coleg wedi buddsoddi £50k yng Nghampysau 
Aberdâr lle adeiladwyd ystafelloedd gemau o safon y 
diwydiant gyda chyfrifiaduron a chyfarpar penodol i’r 
sector a ddefnyddir gan ystod o weithwyr proffesiynol 
yn y maes, o raglenwyr a dylunwyr i brofwyr gemau 
fideo a pheirianwyr sain. 

Mae’r adran yn gweithio mewn  
partneriaeth gyda:

I wybod rhagor 
am y cwrs:
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Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses 

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad 
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc 
ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adran 
Dderbyniadau.

Datblygydd Apps ar  
gyfer Ffonau Symudol

Datblygydd Visual Basic 

Datblygydd Java

Datblygydd Gwefannau 

Datblygydd Gemau 

Dadansoddwr Profion 

Peiriannydd Profion

Profwr Gemau 

Dadansoddwr/
Technegydd Technegol 

Datblygydd Systemau 

Cymorth Technegol

Datblygydd  
Gwefannau 

Cyflog Cychwynnol

£19k

Cyflog Cyfartalog

£38k

Cymorth Technegol  
Cyflog Cychwynnol

£19k

Cyflog Cyfartalog

£28k

Profwr Gemau  
Cyflog Cychwynnol

£19k

Cyflog Cyfartalog

£26k

Cymorth Gweinydd 

Cymorth Rheng Flaen  
ar Ddesg Help TG 

Peiriannydd Cymorth 
Technegol 

Rheolwr Desg 
Gwasanaeth 

Rheolwr Caledwedd 

Datblygydd Systemau 

Rhaglennydd 
Cyfrifiadurol

Dadansoddwr Systemau

Datblygydd Meddalwedd 

GYRFAOEDD

NANTGARW

Lefel 1 mewn Cymwysiadau Digidol (TG)

Lefel 2 mewn Cymwysiadau Digidol (TG)

Lefel 2 Cyfrifiadura a TG Creadigol

Lefel 3 mewn Cymwysiadau Digidol (TG)

Lefel 3 Cyfrifiadura a TG 

YSTRAD MYNACH

Lefel 1 mewn Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth 

Lefel 2 Cyfrifiadura a TG Creadigol 

Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Systemau Cynnal 
Cyfrifiaduron (Uwch Raglen - Cyn-Prentisiaeth)

Lefel 3 Datblygu Gemau a TG 

Gradd Sylfaen mewn Technoleg Cyfathrebu 
Gwybodaeth (cynigir gyda Phrifysgol De Cymru)

RHONDDA

Lefel 1 mewn Cymwysiadau Digidol (TG)

Lefel 2 mewn Cymwysiadau Digidol (TG)

Lefel 3 mewn Cymwysiadau Digidol (TG)

Lefel 1 mewn Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth 

Lefel 2 Cyfrifiadura a TG Creadigol 

Lefel 3 Datblygu Gemau a TG 

Gradd Sylfaen mewn Dylunio Gemau 
(cynigir gyda Phrifysgol De Cymru)

ABERDÂR
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Dysgwch grefft neu astudio  
i fod yn weithiwr proffesiynol  
ym maes Adeiladu.

Rydyn ni’n cynnig crefftau megis: 

• Gosod Brics 

• Plastro

• Cynnal a Chadw Adeilad 

• Paentio ac Addurno 

• Gosod Offer Trydan 

• Gwaith Saer ac Asiedydd 

• Gwaith Plymwr

Byddwch yn ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad wrth 
weithio gyda’n tîm o weithwyr proffesiynol profiadol, 
pob un yn grefftwr cymwys yn ei faes.

Cynhelir dosbarthiadau mewn gweithdai arbenigol lle 
cewch gyfle i ymarfer y sgiliau yr ydych wedi’u dysgu.

I wybod rhagor 
am y cwrs:
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NANTGARW

Mynediad Lefel 3 Adeiladu 

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Adeiladu a’r 
Amgylchedd Adeiledig 

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau 
Adeiladu. Gosod Brics ynghyd â chrefft ychwanegol 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Gwaith Saer ac Asiedydd,  
ynghyd â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Adeiladu, Gwaith Saer ac Asiedydd

RHONDDA

Mynediad Lefel 3 Adeiladu 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Gwaith Saer ac Asiedydd,  
ynghyd â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Adeiladu, Gwaith Saer ac Asiedydd

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Paentio ac Addurno,  
ynghyd â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Adeiladu. Paentio ac Addurno 

Plymwr 

Cyflog Cychwynnol

£17k

Cyflog Cyfartalog

£36k

Saer

Cyflog Cychwynnol

£17k

Cyflog Cyfartalog

£36k

Peintiwr ac 
Addurnwr 

Cyflog Cychwynnol

£15k

Cyflog Cyfartalog

£27k

Carrie Seymour 

“Roeddwn ni wedi mwynhau prosiectau paentio ac 
addurno erioed fel adnewyddu ystafelloedd gwely 
fy mhlant neu helpu ffrindiau i bapuro. Byddwn yn 
ymfalchïo yn y gwaith gorffenedig ac roeddwn yn 
gwybod yr hoffwn ddilyn gyrfa yn y maes ac mae 
Coleg y Cymoedd wedi fy helpu i wireddu hynny”.

(Caerffili), Paentio ac Addurno 

Trydanwr

Cyflog Cychwynnol

£16k

Cyflog Cyfartalog

£27k

Syrfëwr Meintiol 

Cyflog Cychwynnol

£20k

Cyflog Cyfartalog

£38k

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau  
Adeiladu Peirianneg. Gosod Offer Trydan, ynghyd  
â chrefft ychwanegol 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau  
Adeiladu. Gosod offer Trydan 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Gwaith Plymwr, ynghyd  
â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu.  
Gwaith Plymwr 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu.

Dilyniant mewn Adeiladu, Gwaith Saer ac Asiedydd

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau  
Adeiladu Peirianneg. Gosod Offer Trydan, ynghyd  
â chrefft ychwanegol 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau  
Adeiladu. Gosod offer Trydan 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Gwaith Plymwr, ynghyd  
â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu. 
Gwaith Plymwr 

ABERDÂR

YSTRAD MYNACH

Mynediad Lefel 3 Adeiladu 

Lefel 2 mewn Adeiladu 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu. 
Peirianneg, Plastro ynghyd â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Adeiladu. Plastro

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau Adeiladu. 
Gosod Brics ynghyd â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Adeiladu. Gosod Brics

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Gwaith Saer ac Asiedydd,  
ynghyd â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Adeiladu, Gwaith Saer ac Asiedydd

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Paentio ac Addurno,  
ynghyd â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Adeiladu. Paentio ac Addurno 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau  
Adeiladu Peirianneg. Gosod Offer Trydan, ynghyd  
â chrefft ychwanegol 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Gwasanaethau  
Adeiladu. Gosod offer Trydan 

Cwrs Sylfaen mewn Adeiladu a Pheirianneg  
Gwasanaethau Adeiladu. Gwaith Plymwr, ynghyd  
â chrefft ychwanegol 

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu.  
Gwaith Plymwr 

GYRFAOEDD

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd a gofynion mynediad eich 
dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc ond ar 
lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adran
Dderbyniadau.

Saer

Gosodwr Ceginau 

Peintiwr

Dylunydd Mewnol

Gosodwr Brics

Plastrwr

Leiner Sych 

Fforman

Gwaith Plymio Domestig

Gwaith Plymio 
Diwydiannol

Gosodwr Nwy

Gosodwr Ystafelloedd 
Ymolchi 

Goruchwylydd/Rheolwr 
Cynnal a Chadw 

Gosodwr Ynni 
Adnewyddadwy 

Codwr Sgaffaldau

Gweithredydd Peiriannau 

Gweithredydd Craeniau 

Töwr

Pensaer

Rheoli Adeiladu

Peiriannydd Sifil 

Syrfëwr Meintiol 
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Ymunwch â’n hysgol arloesol sef 
Ysgol y Diwydiannau Creadigol 
i ddatblygu, ymestyn a mireinio 
sgiliau’r diwydiant ar draws lliaws 
o ddisgyblaethau creadigol, yn 
cynnwys: Y Cyfryngau Creadigol, 
Ffilm a Theledu, Gwisgoedd, 
Adeiladu, Gwneud Mân Gelfi, 
Cynhyrchu yn y Celfyddydau 
(Coluro ar gyfer y Cyfryngau), 
Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth, 
Cerddoriaeth a’r Celfyddydau. 

Bydd staff arbenigol gyda phrofiad diwydiannol helaeth 
yn eich cyfarwyddo a meithrin eich datblygiad o sgiliau 
ymarferol, creadigol a pherfformiad ym maes, sgiliau y 
mae galw mawr amdanyn nhw, a bydd hyn rhoi hyder 
i chi symud ymlaen i Addysg Uwch neu yrfa mewn 
sector creadigol lleol sy’n ehangu.

Mae cyrsiau ar gael o Lefel 1 i Lefel 3 ym maes Addysg 
Bellach a Lefel 4 (Gradd Sylfaen/HND) hyd at Lefel 
6 (BA Anrh) ac Addysg Uwch drwy fasnachfreintiau 
gyda Phrifysgol De Cymru. Bydd holl gyrsiau Lefel 3 yn 
eich galluogi i ennill y pwyntiau UCAS angenrheidiol i 
symud ymlaen i Brifysgol o’ch dewis, tra’n caniatáu i chi 
ddatblygu portffolio proffesiynol sy’n gwella’ch siawns 
o gael cyflogaeth yn y maes o’ch dewis.

Mae’r adran yn gweithio gyda nifer o 
sefydliadau, yn cynnwys:

I wybod rhagor 
am y cwrs:
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YSTRAD MYNACH

Lefel 1 Ymwybyddiaeth yn y Celfyddydau a’r Cyfryngau 

RHONDDA

Diploma Lefel 3 Ysgol Roc ar gyfer Ymarferwyr Cerdd 

Diploma Lefel 4 Ysgol Roc ar gyfer Ymarferwyr 
Creadigol  

Diploma Lefel 3 mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau  
a Thechnoleg 

Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Creadigol  
a Pherfformio 

Diploma Lefel 3 yn y Celfyddydau Creadigol  
a Pherfformio 

Diploma Proffesiynol UAL Lefel 4 mewn Perfformio 

Mynediad Lefel 3 Y Cyfryngau Creadigol 

Lefel 1 Ymwybyddiaeth yn y Celfyddydau a’r Cyfryngau 

*Gradd Sylfaen Gemau – Celf a Dylunio 

Diploma Lefel 2 mewn Cynhyrchu Creadigol  
yn y Cyfryngau a Thechnoleg 

Diploma Lefel 3 mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau  
a Thechnoleg

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad eich 
dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc ond 
ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r 
Adran Dderbyniadau.

Artist Llawrydd 

Arlunydd / Cerflunydd 

Animeiddiwr 

Gwneuthurwr Ffilm 

Dylunydd Gwisgoedd 

Cynhyrchydd 

Actor

Cyfarwyddwr 

Dramodydd

Dawnsiwr 

Rheolwr Llwyfan 

Arbenigwr Effeithiau 
Arbennig 

Arbenigwr Prostheteg 

Artist Gwallt a Choluro 

Dylunydd Gwisgoedd 

Cyflog Cychwynnol

£18k

Cyflog Cyfartalog

£27k

Dylunydd Graffeg 

Cyflog Cychwynnol

£18k

Cyflog Cyfartalog

£35k

Dylunydd Graffeg 

Cyflog Cychwynnol

£22k

Cyflog Cyfartalog

£33k

Dylunydd Graffeg 

Cyflog Cychwynnol

£19k

Cyflog Cyfartalog

£30k

*Cynigir y cyrsiau hyn gyda Phrifysgol  
De Cymru 

Ar gyfer mwyafrif o’r cyrsiau hyn, efallai  
gofynnir i ymgeiswyr fynychu cyfweliad  
neu glyweliad, cymryd rhan mewn sesiwn 
gweithdy neu gyflwyno portffolio.

Mynediad Lefel 3 Y Cyfryngau Creadigol 

Lefel 1 Ymwybyddiaeth yn y Celfyddydau a’r Cyfryngau 

Diploma Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Diploma Ategol Lefel 3 mewn Celf a Dylunio 

Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen – Celf a Dylunio 

Diploma Lefel 2 Ysgol Roc ar gyfer Ymarferwyr Cerdd 

Diploma Lefel 2 mewn Cynhyrchu Creadigol  
yn y Cyfryngau a Thechnoleg 

Diploma Lefel 3 mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau  
a Thechnoleg (Teledu a Ffilm) 

Mynediad Lefel 3 y Celfyddydau Perfformio

Diploma Lefel 2 mewn Gwallt, Coluro ac Effeithiau Arbennig 

Diploma Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu 
(Gwallt, Coluro ac Effeithiau Arbennig yn y Cyfryngau)

*HND Cynhyrchu Creadigol yn y Celfyddydau (Llwybrau 
mewn Gwallt, Coluro ac Effeithiau Arbennig a Gwneud  
Mân Gelfi)

*BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Coluro ac Effeithiau 
Arbennig (Ategol)

*BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Creu Props (atodol)

*BA (Anrh) Creu Gwisgoedd 

*Gradd Sylfaen Ffotograffiaeth 

NANTGARW

Dylunydd Graffeg

Ffotograffydd 

Cynhyrchydd Gemau 

Dylunydd Gemau 

Dylunydd Gwefan 

Dylunydd Sain 

Animeiddiwr 3D 

Modelu 3D 

Cerddor 

Cyfarwyddwr Cerdd

Peiriannydd Cymysgu 

Dylunydd Stiwdio 

Peiriannydd Sain 

ABERDÂR

GYRFAOEDD

www.cymoedd.ac.uk/cy |  45www.cymoedd.ac.uk/cy |  44



“Dw i wir mor gyffrous i fod yn astudio Gwneud Mân 
Gelfi yn y coleg, bydd y cysylltiadau gyda Screen 
Alliance Wales yn cynnig profiad gwaith gwerthfawr 
a’r cyfle i weithio gyda phobl broffesiynol a fydd 
yn rhoi hwb i fy nghyfle am gyflogaeth yn y 
diwydiannau creadigol.”

(Pencoed) Gwneud Mân Gelfi ar gyfer 
Teledu a Ffilm 

“Diolch i Goleg y Cymoedd am yr holl gyfleoedd  
a gynigir yn y coleg. Diolch i’r cwrs hwn, i wireddu fy 
mreuddwyd o ran gyrfa. Enillais Dair Rhagoriaeth* a 
bydda i’n astudio yn ysgol nodedig Italia Conti, 
yn Llundain.”

(Pentre’r Eglwys) Lefel 3 Y Celfyddydau 
Perfformio 

“Dewisais Goleg y Cymoedd wrth imi fynd i 
Ddigwyddiad Agored ac roedd y tiwtoriaid mor 
angerddol am y cwrs yr oedd gen i ddiddordeb ynddo. 
Rwyf wedi cael profiad gwych ac wedi dysgu llawer o 
sgiliau newydd. Un o’r uchafbwyntiau fu gweithio ochr 
yn ochr â ffotograffydd Proffesiynol i weld sut mae 
fy ngwaith yn cyfieithu i gamera. Fy ngyrfa ddelfrydol 
fyddai cael gweithio fel artist colur.”

(Treharris) Lefel 3 Gwallt,
Colur ac Effeithiau Arbennig

“Byddwn i’n argymell Coleg y Cymoedd oherwydd  
i’r cwrs a astudiais roi nifer o brofiadau ym meysydd 
yn y diwydiant cerdd a chael mynediad i gyfleusterau 
rhagorol. Enillais Ragoriaeth yn fy nghwrs ac rydw 
i’n mynd ymlaen i astudio ar gwrs Cynhyrchu 
Cerddoriaeth ym Mhrifysgol De Cymru.”

(Pentre’r Eglwys) Ysgol Roc Lefel 3 
Ymarferwyr Cerddoriaeth 

GEIRDA
Y DIWYDIANNAU CREADIGOL

Gwnewch gais 
heddiw!

Megan James

Benjamin Phillips 

Euan Balman 

“Dw i wedi caru ffotograffiaeth erioed ac yn gwybod 
mod i am gael gyrfa yn y maes; fy mreuddwyd ydy 
agor fy stiwdio fy hun. Dw i mor ddiolchgar i bawb 
sydd wedi gwneud hyn yn bosibl, yn cynnwys fy 
nhiwtoriaid yng Ngholeg y Cymoedd.”

(Llantrisant) Lefel 3 Technoleg  
yn y Cyfryngau Creadigol 

Sarah Clode 

Jacob Mansell 

www.cymoedd.ac.uk/cy |  47www.cymoedd.ac.uk/cy |  46

https://www.youtube.com/watch?v=hOjBf2kuEiY
https://www.youtube.com/watch?v=O6rjLNEvxeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ErsDDVIYEwQ


PE
IR

IA
N

N
EG

AC
 E

LE
CT

RO
N

EG
 

Mae maes peirianneg angen pobl 
greadigol a all ddatrys problemau  
a defnyddio sgiliau arbenigol i ddod  
o hyd i ddatrysiadau. 

Yn Ngholeg y Cymoedd, rydyn ni’n cynnig: 

• Cyfleusterau arbenigol gyda gweithwyr proffesiynol 
cymwys, profiadol. 

• Cyrsiau o Lefel Sylfaen i gyrsiau Gradd Sylfaen. 

• Enw rhagorol am hyfforddiant prentisiaethau mewn 
trwsio cyfrifiaduron, electroneg, gweithgynhyrchu a 
pheirianneg perfformiad. 

• Cysylltiadau agos gyda chyflogwyr lleol i fanteisio 
i’r eithaf ar gyfleoedd hyfforddi a fydd yn arwain at 
gyflogaeth llawn ar gyfer dysgwyr.  

Mae Coleg y Cymoedd wedi bod yn flaengar ym maes 
hyfforddiant prentisiaid ar gyfer GE Aircraft Maintenance a 
leolir yn Nantgarw ers dros 20 mlynedd. Yn fwy diweddar, 
mae adran British Airways Maintenance a Gwasanaethau 
Gweithgynhyrchu Axiom wedi ymuno â ni i hyfforddi 
eu prentisiaid. Mae llawer wedi mynd ymlaen i gwblhau 
eu cymwysterau HNC a’u Gradd mewn Peirianneg a 
Pheirianneg Awyrofod. 

Mae’r adran yn gweithio  
gyda nifer o sefydliadau,  
yn cynnwys:

I wybod rhagor
am y cwrs:

Gallech weithio mewn nifer o 
feysydd gwahanol peirianneg, yn 
cynnwys peirianneg mecanyddol, 
trydan a sifil. Bydd gyrfa ym maes 
peirianneg yn rhoi cyfle go wir i 
chi newid y byd a llunio’r dyfodol! 
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CAREERS
Gwneuthurwr Offer 

Peiriannydd Deunyddiau 

Peiriannwr CNC 

Technegwyr Electroneg 

Rhaglennydd 

Rheolwr Prosiect 

Peiriannydd Cynhyrchu 

Peiriannydd Rheoli Ansawdd 

Dylunydd CAD (Dylunio gyda Cymorth 
Cyfrifiadur) 

Peiriannydd Argraffu 3D 

Peiriannydd Deunyddiau Cyfansawdd 

Peiriannydd Roboteg

Peiriannydd Moduron

Peiriannydd Caledwedd

Peiriannydd Dylunio Meddalwedd 

Peiriannydd Afioneg 

Ffitiwr Cynnal a Chadw 

Peiriannydd Ailgylchu Gwastraff 

Peiriannydd Cynnal a Chadw 

Peiriannydd Amgylcheddol 

Peiriannydd Afioneg 

Cyflog Cychwynnol

£20k

Cyflog Cyfartalog

£33k

Technegwyr Electroneg

Cyflog Cychwynnol

£18k

Cyflog Cyfartalog

£26k

Dylunydd CAD 

Cyflog Cychwynnol

£23k

Cyflog Cyfartalog

£34k

RHONDDA

Peirianneg Fecanyddol Lefel 1 * VRQ 
 
Peirianneg Fecanyddol Lefel 2 * VRQ 
 
Peirianneg Fecanyddol Lefel 3 (Uwch Gyn- 
Brentisiaeth - VRQ) 

NANTGARW

Peirianneg Fecanyddol Lefel 2 * VRQ
 
Peirianneg Fecanyddol Lefel 3 (Uwch Gyn-
Brentisiaeth - BTEC)
 
Peirianneg Fecanyddol Lefel 3 (Uwch Gyn-
Brentisiaeth - VRQ)

Peirianneg Drydanol/Electronig Lefel 3 (Uwch Gyn-
Brentisiaeth - BTEC)

Electroneg Lefel 1 * VRQ

Electroneg Lefel 2 * VRQ

Peirianneg Drydanol/Electronig Lefel 3 * VRQ

Peirianneg Rheilffyrdd Lefel 1

Peirianneg Rheilffyrdd Lefel 2

YSTRAD MYNACH

Peirianneg Awyrofod Lefel 3

Peirianneg Drydanol/Electronig Lefel 3

*(VRQ) Cymhwyster Galwedigaethol  
Cydnabyddedig

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad  
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc  
ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r 
Adran Dderbyniadau.

GYRFAOEDD
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Mae Coleg y Cymoedd yn  
cynnig cyrsiau ar gyfer dysgwyr 
sydd efallai angen cymorth 
ychwanegol, dysgwyr heb feddu  
ar y cymwysterau sydd eu hangen  
i gyrchu cyrsiau prif ffrwd ar  
Lefel 1 ac uwch. 

Caiff dysgwyr y cyfle i astudio ar gyfer cymwysterau 
Mynediad Lefel 3 mewn ystod o bynciau 
galwedigaethol. Mae’r holl gyrsiau yn cynnig cyfleoedd 
i chi ehangu’ch sgiliau ac ennill cymwysterau mewn 
llythrennedd, rhifedd a Llythrennedd Digidol.

Lluniwyd y cyrsiau sylfaen i’ch paratoi ar gyfer 
cyflogaeth, ar gyfer hyfforddiant yn y gweithle, neu  
i’ch paratoi ar gyfer astudiaeth bellach ar gwrs prif 
ffrwd yng Ngholeg y Cymoedd.

Mae croeso i ymgeiswyr ymweld â champysau’r  
coleg i gwrdd â’r staff cyn gwneud cais. Cysylltwch  
â’r coleg i gael rhagor o wybodaeth.

Mae dysgwyr ar ein cwrs Sylfaen yn weithredol  
iawn yn y coleg ac o gwmpas y coleg, ewch i  
www.cymoedd.ac.uk/cy/subjects/foundation-
learning i weld yr hyn y maen nhw’n ei wneud.

Mae’r adran yn gweithio gyda nifer  
o sefydliadau, yn cynnwys:

I wybod rhagor
am y cwrs:
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*Subject to approval

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion  
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad eich  
dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc ond ar lefel 
wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adran Dderbyniadau.

Kai John Ward 

“Fe wnes i wir fwynhau’r cwrs cynnal a chadw 
beiciau. Roedd yn wych cael y cyfle i wneud 
gwaith ymarferol lle dysges i sgiliau newydd 
defnyddiol tu allan i’r ystafell ddosbarth”.

Cwrs Cynnal a Chadw Beiciau /Dug Caeredin 

RHONDDA

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch 

Mynediad Lefel 3 Adeiladu

Mynediad Lefel 3 Arlwyo 

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch 

Mynediad Lefel 3 Adeiladu

Mynediad Lefel 3 Arlwyo 

Mynediad Lefel 3 Y Cyfryngau Creadigol 

Mynediad Lefel 3 Y Celfyddydau Perfformio 

Mynediad Lefel 3 Y Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth 

Mynediad Lefel 3 Chwaraeon

NANTGARW

*Ar yr amod eu bod yn cael eu cymeradwyo 

YSTRAD MYNACH

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch 

Mynediad Lefel 3 Adeiladu

Mynediad Lefel 3 Arlwyo 

Mynediad Lefel 3 Digidol*

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch 

Mynediad Lefel 3 Adeiladu

Mynediad Lefel 3 Arlwyo*

Mynediad Lefel 3 Y Cyfryngau Creadigol 

Mynediad Lefel 3 Y Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth 

Mynediad Lefel 3 Digidol*

ABERDÂR
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Cyflogir dros 250,000 o bobl yn y 
Diwydiant Gwallt a Harddwch yn  
y DU ac mae’n ymwneud â gwneud 
i bobol deimlo ac edrych yn dda. 
Ydych chi am fod yn un o’r bobl hyn? 

Cynigir ein cyrsiau Gwallt a Therapi Harddwch gan ein staff 
arbenigol sy’n fedrus iawn ac â phrofiad o weithio yn y 
sector, a llawer ohonyn nhw yn y gorffennol wedi bod yn 
berchen ar eu busnes eu hun. Bydd gweithio ochr yn ochr 
â thiwtoriaid arbenigol yn rhoi mantais i chi ennill ethos ac 
agwedd broffesiynol.

Rydyn ni’n gweithio gyda chwmnïau cynnyrch er mwyn 
darparu’r hyfforddiant mwyaf diweddar a mynediad i 
gyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwlio 
amdanyn nhw.

Caiff dysgwyr eu cynorthwyo gan ein staff creadigol iawn 
i gystadlu mewn cystadlaethau mewnol a chystadlaethau 
sgiliau cenedlaethol gyda rhai yn ennill gwobrau efydd, 
arian ac aur. 

“Cyfleusterau Sba a Salon heb eu Hail… 

Mae gan bob campws eu salonau eu hunain, salonau yn 
llawn cyfarpar o safon y diwydiant yn cynnig ystod helaeth 
o driniaethau Trin Gwallt a Therapi Harddwch. Caiff pob 
dysgwr y cyfle i weithio mewn un o’n salonau go iawn sy’n 
agored i’r cyhoedd.

Mae ein dysgwyr wedi cael gwaith mewn nifer  
o leoliadau yn cynnwys:

Celtic Manor, Gwesty a  
Sba Lanelay Hall, Gwesty  
a Sba St David’s, Gwesty  
a Sba y ‘Vale’, Sba y Rose  
Retreat, Park Plaza ‘Laguna Spa’, 
Sba Mercure Holland House, 
Sba Holme House. I wybod rhagor

am y cwrs:
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Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion 
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad eich 
dewis gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc ond 
ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r 
Adran Dderbyniadau.

Uwch Steilydd Gwallt 

Rheolwr Salon 

Steilydd ar Long Bleser 

Arbenigwr mewn Trin 
Gwallt Priodasol 

Steilydd ar gyfer Teledu/Y 
Cyfryngau/Ffilm

Arbenigwr Gwneud 
Wigiau 

Maes harddwch 

Goruchwylydd Salon 

Perchennog Salon 

Therapydd ar Awyren 

Therapydd Canolfan

Rheolwr Sba 

Cydlynydd Sba

Goruchwylydd Sba 

Technegydd Ewinedd 

Therapydd Blew Llygad 
ac Aeliau 

Ymgynghorydd 
Hyfforddiant Cynnyrch

Datblygydd Cynnyrch 

Peiriannydd Afioneg 

Cyflog Cychwynnol

£22k

Cyflog Cyfartalog

£32k

Therapydd Harddwch

Cyflog Cychwynnol

£15k

Cyflog Cyfartalog

£20k

Datblygydd Cynnyrch

Cyflog Cychwynnol

£22k

Cyflog Cyfartalog

£33k

Trinwyr Gwallt

Cyflog Cychwynnol

£20k

Cyflog Cyfartalog

£25k

(Aberpennar) Lefel 3 Therapi 
Harddwch 

“Dw i wedi mwynhau fy amser yn y coleg, a 
chymwysterau’r cwrs yn berffaith – ces y 
sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i weithio yn y 
diwydiant. Mae’r amgylchedd yn un cyfeillgar a’r 
cyfleusterau a’r adnoddau yn rhagorol. Dw i mor 
gyffrous i gychwyn gweithio yn y Celtic Manor, 
Gwesty gyda Sba 5 Seren– diolch i gyd yng 
Ngholeg y Cymoedd”.

(Aberpennar)

Ar ôl iddi gwblhau cwrs Therapi 
Harddwch Lefel 2 mae Kirsty bellach 
yn bwriadu cychwyn ei busnes 
Therapi Harddwch ei hun.

Yn ôl ei thiwtor ar y cwrs: “Daeth Kirsty i’r coleg 
fel dysgwr aeddfed, gan ddychwelyd i addysg 
ar ôl magu ei theulu. I ddechrau roedd Kirsty 
yn bryderus am gofrestru ar ei chwrs, gan ei 
bod yn teimlo nad oedd ganddi hunanhyder; er 
bod therapi harddwch yn rhywbeth roedd hi 
wedi bod eisiau ei wneud erioed. Ers cofrestru 
ar ei chwrs, mae ei hyder yn ei galluoedd wedi 
cynyddu ac nid yn unig y mae wedi ennill 
cymhwyster ond hefyd yr hyder.”

Kirsty WilliamsEllie Wilkins

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch 
 
Lefel 1 mewn Trin Gwallt  
 
Lefel 2 i mewn Trin gwallt  
 
Lefel 3 mewn Trin Gwallt  
 
Lefel 1 mewn Therapi Harddwch 
 
Lefel 2 mewn Therapi Harddwch
 
Lefel 3 mewn Therapi Harddwch 

ABERDÂR

NANTGARW

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch  
 
Lefel 1 mewn Trin Gwallt  
 
Lefel 2 i mewn Trin gwallt  
 
Lefel 3 mewn Trin Gwallt  
 
Lefel 2 mewn Gwallt a Choluro yn y Cyfryngau  
 
Lefel 1 mewn Therapi Harddwch 
 
Lefel 2 mewn Therapi Harddwch 
 
Lefel 3 mewn Therapi Harddwch  
 
Lefel 3 mewn Technoleg Ewinedd 

YSTRAD MYNACH

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch  
 
Lefel 1 mewn Trin Gwallt 
 
Lefel 2 i mewn Trin gwallt  
 
Lefel 3 mewn Trin Gwallt  
 
Lefel 1 mewn Therapi Harddwch 
 
Lefel 2 mewn Therapi Harddwch
 
Lefel 3 mewn Therapi Harddwch 

RHONDDA

Mynediad Lefel 3 Gwallt a Harddwch  
 
Trin Gwallt a Therapi Harddwch Cyfunol  
 
Lefel 2 i mewn Trin gwallt  
 
Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

GYRFAOEDD
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Mae ein cyrsiau Sgiliau Byw’n 
Annibynnol (ILS) yn helpu 
myfyrwyr ag anghenion Dysgu 
ychwanegol i symud ymlaen i’r 
camau nesaf. Mae ein hystod o 
lwybrau ILS yn eich galluogi  
i ddatblygu’ch annibyniaeth, 
hunan-gymorth a’ch sgiliau 
cymdeithasol tra’n gwella’r 
cyfleoedd ar gyfer symud ymlaen 
yn eich bywyd, i mewn i gyflogaeth 
neu i astudiaeth bellach.

Mae pob cwrs yn cynnig cyfleoedd i chi ehangu eich 
sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol ac 
ennill cymwysterau lle bo’n briodol yn y meysydd hyn. 

Mae croeso i ymgeiswyr ymweld â champysau’r coleg 
i gwrdd â’r staff cyn gwneud cais. Cysylltwch â ‘r coleg 
os ydych am gael rhagor o wybodaeth.

Mae ein dysgwyr ILS yn weithredol iawn yn ac o 
gwmpas y coleg, gallwch weld beth maen nhw’n ei 
wneud ar www.cymoedd.ac.uk/cy/subjects/
foundation-learning

Mae’r adran yn gweithio gyda nifer  
o sefydliadau, yn cynnwys: 

I wybod rhagor
am y cwrs:

SG
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Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am ofynion  
mynediad unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar  
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad eich dewis 
gwrs, efallai cewch astudio’r un pwnc ond ar lefel wahanol. 
Trafodwch hyn gyda’r Adran Dderbyniadau.

RHONDDA

Llwybr 2 ILS 
Llwybrau i Astudiaethau Galwedigaethol a gwaith 

Llwybr 3 ILS 
Llwybrau Galwedigaethol 

Llwybr 2 ILS 
Llwybrau i Astudiaethau Galwedigaethol a gwaith 

Llwybr 3 ILS 
Llwybrau Galwedigaethol 

Llwybr 4 ILS 
Porth i Gyflogaeth*

Llwybr 2 ILS 
Sgiliau Byw’n Annibynnol
Datblygiad Personol a Chymdeithasol 
Llwybrau i Astudiaethau Galwedigaethol a gwaith 
Sgiliau ar gyfer Bywyd a Gwaith 

Llwybr 3 ILS 
Llwybrau Galwedigaethol 

Llwybr 4 ILS 
Porth i Gyflogaeth 

NANTGARW

*Ar yr amod y bydd y cwrs yn cael ei gymeradwyo 

YSTRAD MYNACH

Llwybr 2 ILS 
Datblygiad Personol a Chymdeithasol 
Llwybrau i Astudiaethau Galwedigaethol a gwaith 
Sgiliau ar gyfer Bywyd a Gwaith 

Llwybr 3 ILS 
Llwybrau Galwedigaethol 
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Fferyllydd

Cyflog Cychwynnol

£27k

Cyflog Cyfartalog

£41k

Biocemegydd

Cyflog Cychwynnol

£28k

Cyflog Cyfartalog

£45k

Technegydd 

Labordy 

Cyflog Cychwynnol

£18k

Cyflog Cyfartalog

£22k
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Oes diddordeb gyda chi mewn 
popeth gwyddonol? Yna, efallai mai’r 
cyrsiau Gwyddoniaeth Gymhwysol 
fydd y cyrsiau delfrydol i chi– maen 
nhw’n procio’r meddwl, yn ymarferol 
a byddan nhw’n datblygu eich 
gwybodaeth a’ch sgiliau gwyddonol. 
Bydd y cyrsiau hyn yn eich paratoi 
ar gyfer astudiaeth bellach neu 
yrfa yn gweithio yn y diwydiant 
gwyddoniaeth gymhwysol.

I wybod rhagor
am y cwrs:

For detailed information and entry requirements 
on an of our courses, visit the course on our website 
www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

If you don’t meet the entry requirements for your 
chosen course you may still be able to study the subject 
but at a different level. Please discuss with Admissions.

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Diploma Sylfaen Lefel 3 BTEC mewn  
Gwyddoniaeth Gymhwysol 

Diploma Sylfaen Lefel 3 BTEC mewn  
Gwyddoniaeth Gymhwysol 

Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn  
Gwyddoniaeth Gymhwysol 

NANTGARW

Peiriannydd Biofeddygol 

Technolegydd 
Cardiofasgwlaidd 

Fferyllydd

Tocsicolegydd 

Microbiolegydd

Sytotechnolegydd 

Hylenydd Deintyddol 

Swolegydd

Haematolegydd

Epidemiolegydd

Technegydd Labordy 

Technegydd Gwyddor 
Bwyd 

Gwyddonydd Fferyllol 

Technegydd Cemegol 

Athro Gwyddoniaeth 

Gwyddonydd Bwyd 

Cemegydd Cosmetig

Biocemegydd 

Meteorolegydd 

Gwyddonydd 
Biowybodaeth 

Biolegydd Moleciwlaidd 
Golygu Genynnau

Niwrowyddonydd

Biolegydd Synthetig

GYRFAOEDD
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Mae’r newidiadau yr ydyn ni’n eu 
gwneud i gyd yn golygu rhagor 
o gyfleoedd ar gyfer chwaraeon 
a gweithgareddau hamdden ac i 
bobl broffesiynol i fyw’n iach. Beth 
bynnag ydy’ch camp, neu eich 
dewis ffordd o fyw, gallwn ni eich 
helpu drwy:

• ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch arbenigedd eich hun 

• cynnig profiad o reoli eich camp a pherfformiad 

• eich helpu i ddatblygu’ch gyrfa o’ch diddordeb

Yn ystod eich cwrs, byddwch yn treulio’ch amser yn 
dysgu am brofi ffitrwydd a hyfforddi, ffisioleg, hyfforddi 
chwaraeon, datblygiad a maethiad, yn ogystal â 
gwella’ch sgiliau ymarferol ar y cae ac yn y gampfa.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth 
o sesiynau hyfforddi ymarferol, chwarae rôl a 
digwyddiadau chwaraeon. Cewch gyfle i fynd ar 
ymweliadau gweithgareddau tu allan ac anturus (yn 
y DU a thu allan i’r DU), i wirfoddoli mewn gwyliau 
datblygu chwaraeon ac arsylwi sesiynau hyfforddwyr 
elît. Gall ymweliadau gan ystod eang o arbenigwyr o’r 
diwydiant chwaraeon roi syniad i chi am waith dyddiol 
gweithwyr proffesiynol yn y maes o’ch dewis.

I wybod rhagor
am y cwrs:
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Ochr yn ochr â’n cyrsiau academaidd, rydyn 
ni hefyd yn cynnal amrywiaeth o academïau 
chwaraeon: 

Academi Rygbi’r Undeb

Mae gan yr academi enw rhagorol, gyda’r tîm 
yn cyrraedd ac ennill nifer o rowndiau terfynol 
yn barhaus. Erbyn hyn, mae canran uchel o’n 
chwaraewyr wedi ennill capiau dros Gymru 18,  
20, mewn saith bob ochr ac uwch dimau 
rhyngwladol. Mae llawer yn gadael y coleg a  
symud i gontractau proffesiynol gyda gwahanol 
academïau a chlybiau, gydag eraill yn perfformio  
ar safon uchaf chwaraeon prifysgol.

Academi Rygbi’r Gynghrair

Sefydlwyd yr Academi drwy ymrwymiad Rygbi’r 
Gynghrair yng Nghymru a gan fod y coleg wedi 
darparu amgylchedd ar gyfer chwaraewyr talentog 
Rygbi’r Gynghrair i ennill cymwysterau addysgol yn 
ogystal â derbyn hyfforddiant o’r safon uchaf. Mae’r 
academi nawr wedi partneru â’r Salford Reds, ac 
eisoes mae nifer o chwaraewyr wedi elwa gan eu 
bod wedi ymuno â rhaglen Academi Salford.

Academi Pêl droed Merched

Mae Cymdeithas Pêl droed Cymru wedi ymuno
â‘r coleg i lansio academi elît pêl droed merched. 
Mae dysgwyr o bob rhan o’r wlad yn dod i gyfuno 

sesiynau hyfforddi dyddiol ag astudiaeth lawn amser. 
Mae llawer o’n chwaraewyr wedi chwarae dros Gymru 
ar wahanol lefelau o chwarae yn eu grŵp oed i fod yn 
chwaraewyr rhyngwladol llawn. 

Academi Pêl-droed Dynion

Sefydlwyd ein Hacademi Pêl-droed mewn partneriaeth 
gyda Cambrian & Clydach Vale BGC. Mae’r academi yn 
chwarae ar wahanol lefelau oddi mewn i gystadlaethau 
Colegau Prydain ac yn ddiweddar cafodd ei derbyn i 
chwarae ar lefel uchaf cystadleuaeth colegau categori 
un. Mae hyfforddiant ar y maes, hyfforddiant yn y gampfa 
a sesiynau dadansoddi yn eich paratoi ar gyfer gemau 
wythnosol ar gyfer pob dysgwr. Mae nifer o’n dysgwyr 
wedi ennill anrhydeddau cenedlaethol.

Academi Pêl-rwyd

Mae’r academi ar agor i ddysgwyr sy’n astudio ar ein 
rhaglenni chwaraeon. Yn ogystal â sesiynau hyfforddi  
ar y cwrt, bydd dysgwyr yn elwa o sesiynau cryfder a 
chyflyru, profi ffitrwydd yn gyson, cyngor ar faetheg  
a chymryd rhan mewn gemau cynghrair, cwpan a gemau 
cyfeillgar. Mae llawer o gyn-ddysgwyr wedi symud ymlaen  
i ennill anrhydeddau rhyngwladol a chyfleoedd i ymuno  
â thimoedd uwch gynghrair.

Academi Rygbi’r Gynghrair Merched

Bydd ein hyfforddwyr a darlithwyr cymwys iawn yn  
helpu gydag holl agweddau o’u hyfforddiant o sesiynau 
cryfder a chyflyru, profi ffitrwydd yn gyson a chyngor  
ar faetheg a bydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â  
sesiynau maes gyda’r nod o ddatblygu dysgwyr yn  
well perfformwyr mewn campau.

Mae’r coleg yn darparu ystod o gyfleoedd i 
gyfranogi a chystadlu mewn nifer o gampau 
ychwanegol hyd at lefel Colegau Cymru a 
Phrydeinig yn cynnwys chwaraeon megis  
Pêl-foli a Phêl-fasged.

Mae’r adran yn gweithio gyda nifer  
o sefydliadau, yn cynnwys:

STRAEON AM LWYDDIANT  

YM MAES CHWARAEON 20/21

Mewn blwyddyn gyda chymaint o 
darfu ar ddigwyddiadau chwaraeon, 
roedden ni’n parhau i allu dathlu 
llwyddiannau.

Rygbi’r Gynghrair 

 
Finley Yates, Brad Toy & Mason Phillips yn ennill capiau 
Dan 17 Cymru mewn gêm yn erbyn Lloegr ym mis Awst

Arwyddodd Kieron Lewis & Ieuan Hancock gontractau 
proffesiynol gyda Montpellier Sharks Rygbi’r Gyngrhair  
yn Ffrainc

Mae Jacob Lee, Ieuan Roberts a Joseph Coope-Franklin 
wedi arwyddo i Salford Red Devils

Cafodd Bradley Williams, Conor Lacey, Dylan Morgan, 
Jarrad Hippsley, Alex Banks eu capio ar gyfer Cymru Dan 
16 yn erbyn Lloegr 

Pêl-Rwyd 

 
 
Enillwyr Cynghrair yr Haf – Cynghrair Cymdeithasol 
Pêl Rwyd ‘Fam’ 

Ymunodd Tia Davies â thîm dan 19 Caerfaddon 

Sophie Everett rhan o dîm Dan 21 y Dreigiau

Jade Bevan wedi ei henwi yn nhîm dan 17 Uwch 
Gynghrair Iau y Dreigiau
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Owain Jones 

“Rydw i mor ddiolchgar i Goleg y Cymoedd am fy 
nghyflwyno i Future Elite Sports, yn ogystal ag i fy 
nhiwtoriaid Phil Thomas, Daniel Thomas a’r staff 
hyfforddi pêl-droed am fy helpu i gyflawni fy nod. 
Hebddyn nhw ni fyddwn i lle rydw heddiw o ran fy 
ngwybodaeth am bêl droed a fy hyder.

“Rydw i’n falch iawn mod i wedi cael lle i astudio 
dramor. Rydw i mor gyffrous i weld beth sydd o 
mlaen i ac yn edrych ymlaen at hyfforddi yng Ngholeg 
Cymunedol Athletau Jamestown yn Chautauqua, 
Efrog Newydd, a’r hyn sydd ganddo i’w gynnig”.

(Tonypandy) Lefel 3 mewn Chwaraeon 

Maria Francis Jones “Dewisais Goleg y Cymoedd gan mai dyma’r coleg 
gorau yng Nghymru i mi ddilyn fy ngyrfa pêl droed. 
Enillais fy nghap Rhyngwladol cyntaf i Dîm Cyntaf 
Merched Cymru tra’n chwarae ac astudio. Arwyddais i 
chwarae i Glwb Pêl Droed Manchester City a bydda i’n 
astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion.”

(Llanidloes) Lefel 3 mewn Chwaraeon 

Caiff dysgwyr cyrsiau Chwaraeon fynediad i faes 
chwarae 4G clwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, ac 
i gyfleusterau Academi Elît Caerffili gerllaw campws 
Ystrad Mynach. 

Mae’r Ganolfan ‘Elite Sports’ gwerth £7 miliwn yn 
cynnwys caeau 4G rygbi a phêl droed o’r radd 
flaenaf. Mae gennym berthynas waith agos iawn gyda 
Phrifysgol De Cymru a chawn fynediad dyddiol i’r 
cyfleusterau chwaraeon heb eu hail ar Gampws y Parc 
Chwaraeon yn Nhrefforest. Defnyddir y cyfleusterau 
hyn ar gyfer sesiynau ymarferol ac asesiadau ynghyd â 
hyfforddiant a gemau cartref gan academïau’r coleg.

Crëwyd gofod campfa weithredol o’r radd flaenaf 
mewn partneriaeth â ‘Perform Better’ ar gampws 
Ystrad Mynach. Mae’n cynnwys 4 rac codi pwysau 
Olympaidd a llwyfannau codi pwysau, ‘dumb-bells’, 
meinciau a gwahanol beiriannau gwrthiant. Mae’r 
gampfa hefyd yn cynnwys darn o ‘Astro turf’ i 
alluogi perfformio gwaith sled, ‘prowler’ ac ymarfer 
plyometrig. Yn olaf, ceir amrywiaeth o gyfarpar CV 
(Ski Ergs, spin bikes, peiriannau rhedeg ayb.) ar gyfer 
anghenion pob defnyddiwr.

CYFLEUSTERAU

PÊL-DROED

NEWYDD AR 
GYFER 2022

Mae cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo ar 
gyfer datblygu Canolfan Ragoriaeth Chwaraeon 
ar Gampws Nantgarw. Bydd y ganolfan 
sydd werth miliynau o bunnoedd yn cynnig 
cyfleusterau heb eu hail i ddysgwyr ar gyrsiau 
chwaraeon i wella eu ffitrwydd a’u perfformiad, 
ac mae’n cynnwys:

• Neuadd Chwaraeon 4 cwrt 

• Campfa ffitrwydd/cyflyru 

• Cyfleusterau newid.

• Ystafell Driniaeth 

• 10 ystafell ddysgu 

• Ystafell drafod TG

• Darlithfa fawr

Dyma ein 
hadeilad 
newydd!
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YSTRAD MYNACH

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Lefel 2 mewn Chwaraeon 
Llwybrau mynediad: Cyffredinol – pob camp

Rygbi’r Gynghrair 
Pêl-droed Merched 

Lefel 3 mewn Chwaraeon
Llwybrau mynediad: Cyffredinol – pob camp

Rygbi’r Gynghrair
Pêl-droed Merched 

Unigolyn/Chwaraewr 
Chwaraeon 

Cydlynydd Chwaraeon 

Swyddog Datblygu 

Rheolwr Cymdeithas 
Chwaraeon 

Hyfforddwr yn y Gampfa

Hyfforddwr Personol 

Athro Addysg Gorfforol 

Rheolwr Canolfan 
Chwaraeon

Rheolwr Ffitrwydd 

Hyfforddwr Cyflyru 
Cryfder

Therapydd 
Chwaraeon

Cyflog Cychwynnol

£20k

Cyflog Cyfartalog

£29k

Rheolwr Canolfan 
Chwaraeon 

Cyflog Cychwynnol

£19k

Cyflog Cyfartalog

£30k

Hyfforddwr 
Chwaraeon

Cyflog Cychwynnol

£16k

Cyflog Cyfartalog

£25k

Mynediad Lefel 3 Chwaraeon

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Lefel 2 mewn Chwaraeon 
Llwybrau mynediad: Cyffredinol – pob camp 

Rygbi’r Undeb 
Pêl-droed Dynion 
Pêl-rwyd Merched 
Rygbi’r Undeb – Merched

Lefel 3 mewn Chwaraeon
Llwybrau mynediad: Cyffredinol – pob camp

Rygbi’r Undeb 
Pêl-droed Dynion 
Pêl-rwyd Merched
Rygbi’r Undeb – Merched

NANTGARW

Therapydd Tylino 
Chwaraeon 

Cynorthwyydd Canolfan 
Chwaraeon 

Hyfforddwr Ffitrwydd

Dadansoddwr 
Perfformiad

Seicolegydd Chwaraeon

Therapydd Chwaraeon

Ffisiotherapydd 

Maethegydd

Hyfforddwr Chwaraeon 

GYRFAOEDD

Am wybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar ein 
gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad 
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r pwnc 
ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r 
Adran Dderbyniadau. 
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Y diwydiant teithio ydy un o’r 
diwydiannau mwyaf cyffrous a 
boddhaus yn y byd, gan fod pobl 
am fynd i weld lleoedd egsotig, 
mynd ar wyliau teuluol neu 
gynllunio mynd i ffwrdd gyda 
phartneriaid a ffrindiau. Dydy  
hi ddim yn syndod o gwbl bod  
y diwydiant yn tyfu mor gyflym. 
Os ydych am fod yn rhan o’r 
diwydiant egnïol hwn, cewch 
ddewis eang o yrfaoedd. 

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau, gwybodaeth 
a phrofiadau byw o adrannau gwahanol o’r 
Diwydiant Teithio a Thwristiaeth drwy astudio 
gwahanol unedau ar y cyrsiau perthnasol. 

Bydd y pynciau yn cynnwys ymchwilio i wahanol 
gyrchfannau twristiaeth o gwmpas y byd, diwydiant 
twristiaeth y DU, marchnata cynnyrch teithio a 
thwristiaeth, atyniadau ymwelwyr, meysydd awyr  
a chwmnïau awyrennau, datblygiad teithio a 
thwristiaeth yn y DU, gwasanaeth cwsmeriaid  
i enwi ond ychydig. 

Mae cwrs Criw Caban Awyren ychydig yn wahanol  
gan ei fod yn canolbwyntio ar y sgiliau a’r gofynion 
sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant penodol  
hwn. Bydd hyn yn cynnwys gwasanaeth, diogelwch, 
cymorth cyntaf a hyfforddiant recriwtio a dethol.

I wybod rhagor
am y cwrs:
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YSTRAD MYNACH

Lefel 1 mewn Teithio a Thwristiaeth 

Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth 

Lefel 2 mewn gwaith Criw Caban Awyren 

Diploma Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth  
gyda gwaith Criw Caban Awyren 

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio  
a Thwristiaeth 

Am wybodaeth fanwl a gofynion mynediad ar 
unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar ein gwefan: 
www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad eich 
dewis gwrs, efallai cewch astudio’r pwnc ar lefel 
wahanol. Trafodwch hyn gyda’r Adran Dderbyniadau 

Gweinydd ar Awyren

Criw Caban 

Gweinydd ar y Lanfa

Cynrychiolydd ar y 
Gwyliau 

Tywysydd Taith 

Ymgynghorydd Teithio

Asiant Teithio 

Cynorthwywyr Teithio 
Awyr 

Swyddog Tollau 

Trin Bagiau 

Swyddog Mewnfudo 

Cynorthwyydd Bwcio 

Criw Caban 

Cyflog Cychwynnol

£15k

Cyflog Cyfartalog

£24k

Cynorthwywyr 
Teithio Awyr 

Cyflog Cychwynnol

£29k

Cyflog Cyfartalog

£41k

Ymgynghorydd 
Teithio 

Cyflog Cychwynnol

£22k

Cyflog Cyfartalog

£28k

Asiant Gwasanaethau 
Cwsmeriaid 

Cynrychiolydd 
Trosglwyddo 

Cydlynydd Marchnata 

Diddanwr

Cynrychiolydd Plant

Personél Llong Bleser 

Stiward Caban

Mae elfen ymarferol ymhob cwrs, a bydd 
hyn yn eich paratoi ar gyfer gofynion y 
diwydiant twristiaeth tra’n datblygu hyder 
a sgiliau personol megis sgiliau personol, 
cyfathrebu a sgiliau chyflwyno. Hefyd, 
mae pob dysgwr yn profi amrywiaeth o 
gyrchfannau teithio a thwristiaeth drwy 
gydol y cwrs. 

Mae profiadau blaenorol wedi cynnwys ymweliadau 
â chyrchfannau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 
Mae hyn yn dibynnu ar lefel yr astudiaeth ac 
unedau astudiaeth yn y cyrsiau hynny. Bydd 
myfyrwyr cwrs Lefel 3 Teithio a Thwristiaeth a 
chwrs Lefel 2 Criw Caban Awyren yn ymweld 
â chanolfannau hyfforddi proffesiynol i wella a 
mireinio’u sgiliau. 

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn bod yn dîm o  
diwtoriaid cefnogol a fydd yn eich helpu a’ch 
cyfarwyddo yn eich astudiaethau. Rydyn ni’n 
hapus i’ch cynorthwyo i ddiwallu eich hanghenion 
datblygu ehangach wrth i chi symud drwy’r coleg. 

Cyfleusterau

Mae gennym ffug gaban awyren llawn adnoddau  
ar ein campws yn Ystrad Mynach, a fydd o help  
i wneud eich hyfforddiant yn fwy realistig.

Mae gan yr adran gysylltiadau gyda nifer 
 o sefydliadau, yn cynnwys: 

GYRFAOEDD
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Ydych chi wedi bod yn awyddus 
i helpu pobl pan fyddan nhw ei 
angen fwyaf? Ydych chi’n ansicr pa 
un o’r Gwasanaethau Mewn Lifrai 
neu Argyfwng fyddai’n gweddu 
orau i chi? 

Bydd ein cyrsiau Gwasanaethau Amddiffyn mewn 
Lifrau a Gwasanaethau Cyhoeddus yn eich paratoi 
ar gyfer gyrfa mewn lifrai, boed yn yr Heddlu, y 
Gwasanaeth Ambiwlans, Gwasanaethau Tân ac Achub 
neu’r Lluoedd Arfog. Yn ystod y cwrs byddwch yn 
ennill y cymwysterau, sgiliau a’r cymwyseddau sydd 
eu hangen arnoch chi i’ch paratoi ar gyfer y broses 
recriwtio. Byddwch hefyd yn dysgu am bynciau  
megis dinasyddiaeth, iechyd a ffitrwydd, y gyfraith  
a throseddeg. Gallech hefyd benderfynu defnyddio’r 
profiad a’r cymwysterau yr ydych yn eu hennill i  
symud ymlaen i gwrs prifysgol. 

Byddwch yn mwynhau amrywiaeth o brofiadau ar 
y rhaglen yn cynnwys ymweliadau â Gwasanaethau 
Cyhoeddus mewn Lifrai yn cynnwys yr Heddlu, y 
Gwasanaeth Tân ac Achub a gwahanol Luoedd Arfog, 
a byddwch hefyd yn clywed siaradwyr gwadd o’r 
gwahanol wasanaethau. Bydd hyn yn rhoi syniad i  
chi o waith dyddiol gweithwyr proffesiynol yn eich 
dewis faes.

Mae’r adran yn gweithio gyda nifer  
o sefydliadau, yn cynnwys: 

I wybod rhagor
am y cwrs:
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YSTRAD MYNACH

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai 

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai  
*(drwy gyfrwng y Gymraeg )

Am wybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i’r cwrs ar ein 
gwefan: www.cymoedd.ac.uk/cy/courses

Os nad ydych yn cwrdd â gofynion mynediad 
eich dewis gwrs, efallai cewch astudio’r pwnc 
ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r 
Adran Dderbyniadau. 

Swyddog yn yr Heddlu 

Swyddog Fforensig 

Swyddog Heddlu Milwrol

Y Llynges

Y Llu Arfog 

Y Llu Awyr

Meddyg

Parafeddyg

Diffoddwr Tân 

Swyddog Prawf

Heddwas

Cyflog Cychwynnol

£27k

Cyflog Cyfartalog

£40k

Diffoddwr Tân 

Cyflog Cychwynnol

£24k

Cyflog Cyfartalog

£31k

Y Lluoedd Arfog

Cyflog Cychwynnol

£21k

Cyflog Cyfartalog

£31k

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus 

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai 

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai 
*(drwy gyfrwng y Gymraeg )

NANTGARW

Swyddog Carchar 

Warden Carchar 

Swyddog Mewnfudo 

Swyddog Cyswllt

Swyddog Gwyliadwriaeth

Swyddog Llu’r Ffiniau 

Swyddog Amddiffyn 
Agos 

Swyddog Diogelwch 

Rhaid i ddysgwyr ar y cwrs hwn gael 
gwiriad boddhaol y Gwasanaeth Datgelu  
a Gwahardd. 

*Bydd cyfle i siaradwyr Cymraeg i gynnal eu 
sgiliau ieithyddol drwy ddewis yr opsiwn 
dwyieithog lle addysgir rhai unedau o’r cwrs 
hwn drwy gyfrwng y Gymraeg ac addysgir  
rhai unedau drwy gyfrwng y Saesneg.

GYRFAOEDD
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 Os ydych yn gyflogedig neu’n 
hunan-gyflogedig, byddai 
prentisiaeth yn briodol ar eich 
cyfer. Byddwch yn derbyn 
hyfforddiant o’r ansawdd gorau, 
byddwch yn datblygu’ch sgiliau ac 
ennill cymwysterau tra’n gweithio.

Fel cyflogai, byddwch yn ennill cyflog a 
gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill 
sgiliau penodol i’r swydd. Byddwch yn cael eich 
hyfforddi i ennill cymhwyster cenedlaethol. 
Mae prentisiaethau yn agored i bob oed yn 
amodol ar feini prawf penodol.

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am brentisiaeth, cewch 
eich gwahodd i ddod i gwrdd ag un o’n haseswyr a 
thrafod yr hyn mae prentisiaeth yn ei olygu, bydd 
gofyn i chi hefyd i ymgymryd ag asesiad cychwynnol 
mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes 
angen unrhyw gymorth arnoch chi.

I wybod rhagor
am y cwrs:
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Gweinyddu Busnes
 
Cyflog Cychwynnol

£13k

Cyflog Cyfartalog

£19k

Peirianneg

Cyflog Cychwynnol

£13k

Cyflog Cyfartalog

£19k

Syrfëwr
 
Cyflog Cychwynnol

£15k

Cyflog Cyfartalog

£20k

Gwaith Plymwr

Cyflog Cychwynnol

£14k

Cyflog Cyfartalog

£17k

Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)

Byddwch yn gweithio tuag ar Dystysgrif NVQ QCF 
(Fframwaith Cymwysterau a Chredydau) - Lefel 2 yn eich 
dewis faes galwedigaethol ynghyd â Thystysgrif Technegol, 
Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu 
a Llythrennedd Digidol. Byddwch yn derbyn hyfforddiant 
tu allan i’r swydd a allai olygu eich bod yn mynychu’r coleg. 
Neilltuir Asesydd Gweithle ar eich cyfer a fydd yn ymweld 
â chi yn eich gweithle a monitro eich cynnydd. Ar ôl 
cwblhau, cewch gyfle i symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3.

Uwch Brentisiaethau Advanced) A (Lefel 3)

Byddwch yn gweithio tuag at gyflawni Diploma NVQ QCF 
(Fframwaith Cymwysterau a Chredydau) Lefel 3 yn eich 
dewis faes galwedigaethol ynghyd â Thystysgrif Technegol, 
Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu 
a Llythrennedd Digidol. Neilltuir Asesydd Gweithle ar eich 
cyfer a fydd yn ymweld â chi yn eich gweithle a monitro 
eich cynnydd. Ar ôl cwblhau’r Brentisiaeth ar Lefel 3 gallech 
symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch neu gwrs Addysg Uwch 
yn y Brifysgol neu yng Ngholeg y Cymoedd. 

Prentisiaethau Uwch (Higher) (Lefel 4/5)

Rhaglen yn seiliedig ar waith ydy Prentisiaethau Uwch 
ar gyfer pobl a gyflogir mewn uwch swyddi rheoli. Mae’r 
rhaglen hon yn cynnig cyfleoedd i gyflawni cymwysterau 
Lefel 4 a 5. Mae’r Uwch Brentisiaethau yn darparu 
hyfforddiant a ariennir, hyfforddiant sy’n benodol i sector 
y diwydiant, ynghyd â Sgiliau Hanfodol Cymru a Thystysgrif 
Technegol.

Gofynion Mynediad 

Rhaid eich bod yn gyflogedig o fewn y sector 
perthnasol ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd 
angen y canlynol arnoch chi: 

Ar gyfer Lefel 2 - 4 TGAU graddau A*- D  
yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu 
gymhwyster Lefel 1 mewn maes perthnasol.

Ar gyfer Lefel 3 - 5 TGAU graddau A*- C yn cynnwys 
Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu gymhwyster 
Lefel 2 mewn maes perthnasol. 

Ar gyfer Lefel 4/5 - 2 Lefel A neu gymhwyster 
Lefel 3 mewn maes perthnasol.

Byddwch hefyd yn cael cyfweliad ac yn cael 
asesiad mynediad. Ar gyfer rhai llwybrau, efallai 
bydd angen cymwysterau ychwanegol arnoch chi.

Llwybrau sydd ar gael mewn Prentisiaethau  
Sylfaen neu Uwch (ddim ar gael ymhob maes),  
am ragor o wybodaeth am ein Prentisiaethau  
ewch i’n gwefan www.cymoedd.ac.uk/cy,  
neu ffonio Ysgol Dysgu Seiliedig ar Waith ar 
01443 810029 / 663162 neu anfon e-bost at 
workbasedlearning@cymoedd.ac.uk

Cyflogau Prentisiaethau:
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Cyfrifeg 

Gwaith Brics

Gweinyddu Busnes 

Technegau Gwella 
Busnes

Gwaith Saer

Peirianneg Sifil

Gwasanaeth Cwsmeriaid 

Y Blynyddoedd Cynnar / 
CCLD

Maes Trydan 

Peirianneg

Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

Lletygarwch ac Arlwyo 

Systemau Mewnol 

Rheoli

Paentio ac Addurno 

Gweithredu Peiriannau 

Plastro 

Gwaith Chwarae

Gwaith Plymwr

Peirianneg Rheilffyrdd / 
Trydaneiddio 

Gwyddoniaeth 

Syrfëwr/Tirfesurydd

Cynorthwywyr Addysgu

Arwain Tîm

Rheoli Gwastraff 
Cynaliadwy 

CIPD

MAE LLWYBRAU 
PRENTISIAETH YN 
CYNNWYS:
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“Mae Coleg y Cymoedd yn goleg gwych gyda 
thiwtoriaid anhygoel. Roeddent mor amyneddgar 
ac yn addasu yn ôl fy anghenion unigol. Rwyf mor 
ddiolchgar am fy hyfforddiant ac rwyf bellach  
yn dilyn fy mreuddwyd o redeg fy musnes fy  
hun fel Adweithegydd. Nid yw hi byth yn rhy  
hwyr i ddechrau rhywbeth newydd.”

Mae Adele wedi agor ei busnes ei hun,  
 ‘Cariad Holistic Therapies’, a leolir yn 
Nhreorci, Cwm Rhondda.

Megan Howells
“Rwyf am ddweud diolch yn fawr i Goleg y Cymoedd am 
y gefnogaeth a roddwyd i’m merch Meg dros y ddwy 
flynedd ddiwethaf. Ers iddi fod yn blentyn bach, mae Meg 
wedi bod yn llawn cymhelliant a ffocws, ac mae’r coleg 
wedi ategu hyn gyda’r gefnogaeth wych a ddarparwyd 
ganddynt - byddaf yn ddiolchgar am byth. Mae 
canlyniadau Meg yn fwy nag y gallem fod wedi dymuno 
amdanynt ac rydym i gyd yn gyffrous iawn i weld beth a 
ddaw yn y dyfodol.”

Enillodd merch Allison le ym Mhrifysgol 
Rhydychen i astudio’r Gyfraith

Diploma Estynedig 
Lefel 3 mewn 
Busnes

“Mae yna nifer o fanteision i astudio yng Ngholeg  
y Cymoedd gan gynnwys y darlithwyr sydd bob 
amser yn barod i’ch helpu gyda’ch gwaith. Doedd 
dim byd yn ormod o drafferth ac maen nhw i gyd  
yn hynod gyfeillgar. Hefyd, maent wedi gwneud 
y cwrs mor ymarferol â phosibl drwy drefnu 
ymweliadau â busnesau lleol fel y gall myfyrwyr 
siarad ag entrepreneuriaid am eu profiadau gyda’r 
broses o gychwyn busnes newydd.”

Mae Matthew yn astudio Busnes a 
Rheolaeth ym Mhrifysgol De Cymru

Michael Coggan 

Lefel 3 Coginio Proffesiynol

“Mae wedi bod yn hyfryd dychwelyd i’r man lle datblygodd 
fy nghariad tuag at patisserie yn y lle cyntaf, i gynnal 
dosbarth meistr gyda’r dysgwyr. Heb y gefnogaeth a’r 
cyfleoedd a gefais yn y coleg, ni fyddwn lle rydw i nawr. 
Rwyf am ddiolch i’r tiwtoriaid am y gefnogaeth a gefais 
pan oeddwn yn ddysgwr fy hun. Fy mreuddwyd oedd 
bod yn berchen ar fy musnes fy hun ac rwyf wedi 
gwneud hynny.”

Mae Michael yn gydberchennog Gin & Bake ym 
Mae Caerdydd gyda chyn-ddysgwr arall, Andrew 
Minto. Hefyd, maent yn enillwyr ‘Bake Off: The 
Professionals’ Channel 4.

Diploma Lefel 3 
mewn Adweitheg

Gwnewch 
gais heddiw!

Lefel Uwch/Lefel A

Matthew Brown

Adele Elliott
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