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BETH YDYN NI’N  

EI GYNNIG

DEWIS   
Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gymwysterau 
galwedigaethol ochr yn ochr â 23 Safon 
Uwch, ond mae coleg yn fwy na dim ond 
cymwysterau, a byddwn yn gweithio gyda 
chi fel eich bod yn datblygu sgiliau i lwyddo 
yn eich bywyd

ARBENIGEDD  
Mae ganddon ni’r athrawon gorau, sy’n 
arbenigwyr pwnc ac mae gan lawer brofiad 
helaeth mewn diwydiant. Maen nhw i gyd yn 
benderfynol o’ch helpu i gyflawni ac yn gallu 
cyflwyno cyfuniad o ddysgu ar y campws ac 
oddi arno i annog eich datblygiad

CYMORTH  
Mae ganddon ni staff cymorth proffesiynol, 
ymroddedig ac arbenigol sy’n darparu cymorth 
ychwanegol pan fo angen – p’un a ydych yn ei 
chael hi’n anodd neu os oes angen rhywun i’ch 
gwthio a’ch herio ymhellach

PARTNERIAETHAU 
Mae ganddon ni gysylltiadau ardderchog gyda 
dros 1000 o gyflogwyr a gyda’r holl brifysgolion 
yn y rhanbarth ac ar draws gwledydd Prydain

CYFLEUSTERAU   
Mae ganddon ni gyfleusterau dysgu o’r radd 
flaenaf ym mhob maes ac ar draws pob 
campws a chymorth technoleg gwybodaeth 
gwych i’ch galluogi i weithio’n annibynnol i 
wella eich dysgu o dan gyfarwyddyd
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Helo, Jonathan Morgan ydw i, 
Pennaeth Coleg y Cymoedd, 
ac rwy’n falch eich bod yn 
ystyried dod aton ni i astudio. 
Rydyn ni’n falch iawn o fod 
yn cynnig cyfleoedd dysgu 
gwych ar draws Caerffili a 
Rhondda Cynon Taf.

Efallai eich bod yn gofyn i’ch 
hunan – a ddylwn i ddewis 
Coleg y Cymoedd fel fy 
ngham nesaf? Dyma ddeg 
rheswm i’ch helpu 
i benderfynu…

Y CYMOEDD 
CROESO I GOLEG

EICH LLWYDDIANT YN Y

DYFODOL YW’N CENHADAETH 
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Does dim angen i chi gymryd 
fy ngair i’n unig – dewch i gymryd 
rhan yn un o’n digwyddiadau 
agored. Mae’r manylion i’w gweld 
ar ein gwefan www.cymoedd.ac.uk. 
Gallwch hefyd edrych ar ein sianeli 
cyfryngau cymdeithasol a gweld beth 
sydd gan ein dysgwyr i’w ddweud. 
Dilynwch y dolenni i sianel YouTube 
Coleg y Cymoedd i weld pa brofiadau 
mae pobl eraill wedi’u cael, neu 
cysylltwch â ni i drefnu ymweliad.

Pob lwc i chi wrth fynd ati i chwilio, 
gwnewch gais yn gynnar er mwyn 
cael lle ar y cwrs o’ch dewis, ac os 
byddwch yn penderfynu ymuno 
â ni, rwy’n edrych ymlaen at eich 
croesawu i’r coleg yn fuan.

SUT BROFIAD FYDD 

HWN I CHI?

DYSGU AT DDIBEN   
Bydd eich cyfnod yn y coleg yn gam ardderchog 
i chi at y brifysgol, prentisiaeth neu gyflogaeth ac 
rydyn ni hefyd yn cynnig nifer o lwybrau dilyniant 
i addysg uwch yn y coleg. Mae ganddon ni dîm 
cyflogaeth pwrpasol, Dyfodol@Cymoedd, sy’n 
gweithio gyda dysgwyr i sicrhau’r lle gorau iddyn 
nhw ar ôl coleg

TARGEDAU  
Byddwch yn cael tiwtorialau rheolaidd i sicrhau 
eich bod ar y trywydd cywir ac yn ymdopi â’r cwrs 
ac yn cyflawni eich potensial

PROFIAD GWAITH   
Byddwch yn gallu cymryd rhan mewn ystod eang 
o leoliadau profiad gwaith gyda chyflogwyr a/neu 
yn ein salonau a’n bwytai proffesiynol, sy’n rhedeg 
ar sail fasnachol

HWB 
Mae pob campws yn cynnig gweithgareddau y tu 
hwnt i’ch rhaglen ddysgu i’ch galluogi i roi cynnig 
ar ddiddordebau newydd, ennill sgiliau newydd 
a datblygu eich hunanhyder. Yn ogystal, mae 
ganddon ni ddarpariaeth academi ardderchog 
ar gyfer chwaraeon sy’n eich galluogi i fyw eich 
breuddwydion academaidd a chwaraeon

LLWYDDIANT  
Byddwn yn disgwyl i chi weithio’n galed ond 
byddwn hefyd yn gweithio’n galed gyda chi 
i sicrhau eich bod yn barod pan fyddwch yn 
cymryd eich cam nesaf
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GWNEUD CAIS I’R COLEG

Mae ceisiadau ar agor o 1 Tachwedd ymlaen 
bob blwyddyn. Y ffordd hawsaf o wneud cais 
yw ar-lein, ond gallwch ein ffonio neu alw 
heibio unrhyw bryd am gyngor ar gyrsiau 
ac astudio yn y coleg. Rydyn ni’n dechrau 
cyfweld ym mis Ionawr, ac mae llawer o’n 
cyrsiau’n llenwi’n gyflym, felly gwnewch 
gais cyn gynted â phosib.

DIGWYDDIADAU AGORED

Mae ein Digwyddiadau Agored yn ffordd 
wych o ddysgu rhagor am ein cyrsiau a’r 
yrfa rydych chi ei heisiau.

Mae ein staff arbenigol ar gael ac yn gallu 
ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.  
I weld ein Digwyddiadau Agored, ewch i

Mae cyngor ac arweiniad ar gael drwy gydol 
y flwyddyn, defnyddiwch y manylion cyswllt 
i gysylltu â ni.

Diwrnod Canlyniadau TGAU

Mae desg gymorth ar gael ar bob campws ar 
ddiwrnod canlyniadau TGAU ac ar y dydd Gwener 
canlynol i roi cyngor ac arweiniad i chi. Felly os nad 
ydych wedi llwyddo i gael y graddau roeddech chi’n 
gobeithio eu cael, neu os nad ydych wedi gwneud 
cais am le yn y coleg eto, peidiwch â phoeni, dewch 
i siarad â ni.

Os ydych wedi cwblhau Blwyddyn 12 ond yn 
awyddus i symud i goleg ar gyfer Blwyddyn 13, 
dewch i siarad â ni.

ABERDÂR

NANTGARW

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

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

GWNEUD CAIS

CROESAWN ALWADAU YN Y GYMRAEG A SAESNEG

WE WELCOME CALLS 

IN WELSH AND ENGLISH
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Y RHONDDA

YSTRAD MYNACH

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

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

CHWILIO 
Chwiliwch am gwrs yn y canllaw yma neu 
ar-lein yn www.cymoedd.ac.uk

Drwy gydol y broses, byddwch yn gallu monitro 
cynnydd eich cais drwy ddefnyddio eich cyfrif ar-lein.

Cam 1  

GWNEUD CAIS 
Gallwch wneud cais am y cwrs o’ch dewis 
o fis Tachwedd 2022 ymlaen drwy wefan 
y coleg yn www.cymoedd.ac.uk 

SESIWN YMGYNGHORI/CYNNIG 
Byddwch yn cael eich gwahodd i sesiwn 
ymgynghori/cynnig gydag aelod o staff 
addysgu. Yn ystod y cyfweliad arwain, 
byddwch yn trafod eich dewisiadau ac 
yn cael cyngor ar y cwrs gorau i chi ac yn 
trafod anghenion dysgu ychwanegol a 
chymorth sydd ar gael.

AR ÔL Y CYFWELIAD 
Ar ôl y sesiwn ymgynghori, byddwch naill 
ai’n cael cynnig lle neu’n cael eich cyfeirio 
at le mwy priodol.

COFRESTRU 
Bydd pecyn gwahoddiad a chofrestru yn 
cael ei anfon yn ystod mis Awst 2023 a fydd 
yn cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei 
hangen arnoch chi i gofrestru ar eich cwrs. 

SUT I WNEUD CAIS

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Cam 5

Mae Coleg y Cymoedd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y cyhoeddiad yma’n gywir ar adeg ei argraffu. Mae Coleg y Cymoedd yn cadw’r hawl i wneud 
newidiadau neu dynnu’n ôl heb rybudd unrhyw un o’r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu’r cymorth sy’n cael ei ddisgrifio. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf bob amser ar wefan 
www.cymoedd.ac.uk. 

Cysylltwch â Ni 
ColegyCymoedd
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Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau bydd eich 
lefel o astudiaeth yn dibynnu ar y graddau a 
gawsoch yn yr ysgol, ond mae cyfle ar gael i chi 
weithio’ch ffordd i fyny.

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan

GOFYNION  

MYNEDIAD

BYWYD  MYFYRIWR
Cyfleoedd i wneud ffrindiau newydd, dechrau hobi, 
dysgu sgiliau ychwanegol ochr yn ochr â’ch cwrs a 
dod yn fwy apelgar i gyflogwyr!

• Gweithgareddau Cymunedol a Gwirfoddoli

• Chwaraeon a Ffitrwydd

• Clybiau a Chymdeithasau

• Cerddoriaeth a Drama

Llais y Dysgwr

Dewch i gymryd rhan yn fforwm Llais y Dysgwr a 
gwnewch wahaniaeth i’ch coleg. Mae Llais y Dysgwr 
yn gyfle i chi ddweud eich dweud a newid beth sy’n 
digwydd yn y coleg.

Menter, Cyflogadwyedd ac Entrepreneuriaeth

Wrth astudio yng Ngholeg y Cymoedd, gallwch 
gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau 
i hybu eich sgiliau Menter, Cyflogadwyedd ac 
Entrepreneuriaeth.

Mae ganddon ni gynllun mentora lle gall dysgwyr gael 
eu mentora gan weithwyr proffesiynol o amrywiaeth 
o gefndiroedd i ddatblygu sgiliau gyrfaol a nodau.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau 
busnes neu os oes gennych chi’ch busnes eich 
hunan yn barod, gallwch gael cyngor arbenigol gan 
Entrepreneur ymroddedig sydd wedi’i leoli yn y coleg.

Lleoliad Gwaith a Theithiau

Mae llawer o’n cyrsiau yn cynnwys cyfle i chi 
ymgymryd â lleoliadau gwaith a theithiau ledled 
gwledydd Prydain, Ewrop a thu hwnt. Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad 

ar gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal 
modd i chi astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. 
Trafodwch hyn gyda’r tîm Derbyn.
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DATBLYGU SGILIAU YNG
NGHOLEG Y CYMOEDD 

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

Sesiynau Sgiliau Craidd

Er mwyn eich helpu i wella eich sgiliau tra byddwch yn astudio yng Ngholeg 
y Cymoedd, byddwch yn mynychu sesiynau Sgiliau Craidd bob wythnos. 
Byddwch yn gweithio tuag at un neu ragor o’r cymwysterau canlynol:

• Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

• Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

• Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol

• Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol

• Bagloriaeth Cymru

• Ailsefyll TGAU Saesneg (wedi ennill gradd D neu uwch yn        
  flaenorol), Mathemateg (wedi ennill gradd D neu uwch yn      
  flaenorol) neu Rifedd (wedi ennill gradd E neu uwch yn flaenorol) 
  – bydd  rhain yn agored i bob dysgwr a hoffai neu sydd eu      
  hangen i gael gradd well i gynorthwyo eu dyheadau yn y dyfodol.

Cymorth gan y Tîm Llwyddiant Academaidd

Byddwch yn mynychu sesiwn awr o hyd gyda’r Tîm Llwyddiant Academaidd 
bob wythnos i gefnogi’ch astudiaethau. Sesiwn wyneb yn wyneb fydd hon 
gyda dewis o weithgareddau i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau. Er enghraifft, 
gallwch ddefnyddio’r amser yma ar gyfer cymorth llythrennedd a rhifedd, 
gweithio ar ymchwil hunan-astudio neu wella’ch llythrennedd digidol. Bydd 
eich ymgynghorydd o’r Tîm Llwyddiant Academaidd yn eich helpu i gynllunio 
a myfyrio ar y gweithgareddau y byddwch yn eu cwblhau yn ystod y sesiwn.

Prif Raglen Astudio

Bydd pob cwrs yn rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau llythrennedd, 
rhifedd, cyflogadwyedd a llythrennedd digidol.
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CYMRAEG YN 
Y COLEG 

Mae’r Gymraeg a diwylliant Cymru yn bwysig i ni 
yng Ngholeg y Cymoedd. Mae gallu siarad Cymraeg 
yn sgil werthfawr i’w chael, felly gadewch i ni eich 
helpu i wneud y mwyaf o ba bynnag sgiliau Cymraeg 
sydd gennych. Hefyd, o dan Safonau’r Gymraeg, 
mae gennych hawl i wasanaethau a chymorth drwy 
gyfrwng y Gymraeg.

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

• Opsiynau dwyieithog newydd ym maes Gofal   
  Plant; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Gwasanaethau  
  Cyhoeddus; Chwaraeon; Diwydiannau 
  Creadigol; Busnes

• Dosbarth ailsefyll Mathemateg TGAU 
  cyfrwng Cymraeg

• Grwpiau Bagloriaeth Cymru dwyieithog (UG 
  a Safon Uwch)

• Cymraeg Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol (Ail iaith)

• Unedau Gofal Cwsmer cyfrwng Cymraeg o’r 
  enw ‘Cymraeg Gwaith’ ar draws pob 
  maes galwedigaethol

• Gallu cyflwyno asesiadau yn Gymraeg a derbyn  
  tystysgrifau yn Gymraeg (gyda chymeradwyaeth 
  y corff dyfarnu)

Cymorth a Chefnogaeth 

Rydyn ni’n cynnig y canlynol i’ch helpu i gynnal 
neu wella eich sgiliau Cymraeg: 

• Adnoddau dwyieithog yn ymwneud â 
  meysydd pwnc 

• Clwb gweithgareddau i siaradwyr Cymraeg: 
  ‘Clwb Dreigiau’r Cymoedd’

• Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn y coleg

• Cyfeirio at ddosbarthiadau Cymraeg yn 
  eich cymuned

• Calendr o ddigwyddiadau Cymraeg ac ar 
  thema’r Gymraeg drwy gydol y flwyddyn

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

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

Ewch draw i dudalen y Gymraeg ar ein gwefan 
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Mae eich dyfodol chi’n bwysig i ni!

Mae ein tîm y Dyfodol ymroddedig yng Ngholeg y 
Cymoedd yn gallu helpu dysgwyr sy’n chwilio 
am y canlynol

• Gwaith rhan amser

• Profiad gwaith  

• Prentisiaethau

• Sgiliau cyflogadwyedd

• Ysgrifennu CV  

• Ceisiadau am swyddi

• Iechyd a Llesiant

I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch 
ag aelod o’r tîm heddiw: 
01443 663229 neu e-bostiwch 
futures@cymoedd.ac.uk

Cefnogir Tîm Cyflogaeth Dyfodol@Cymoedd gan 
Lywodraeth Cymru fel rhan o’r Gwarant i Bobl Ifanc

DYFODOL
@CYMOEDD

Luke Fogerty

Wedi cael swydd gyda Mii 
Engineering Ltd fel 
Cynorthwyydd Cyfrifon 

“Roedd y gefnogaeth a’r arweiniad 
ges i gan dîm y Dyfodol yn hollbwysig 
i fi gael y swydd yma. Helpodd 
Michele fi gyda fy CV i sicrhau ei 
fod yn broffesiynol ac yn cynnwys 
fy holl sgiliau a gwybodaeth. Bydda 
i’n ddiolchgar am byth am y cyfle 
yma a’r ffydd a ddangosodd Michele 
a fy nghyflogwr newydd yndda i. 
Bydda i’n parhau â fy nhaith ddysgu 
yng Ngholeg y Cymoedd, ac rydw i 
wedi cofrestru ar y cwrs Cymdeithas 
Technegwyr Cyfrifyddu.”

Rhagor
fan hyn
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CYMORTH
I DDYSGWYR

Angen cymorth?

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

Mae Darpariaeth Dysgu Cyffredinol y Coleg yn 
cynnwys llawer o gymorth gwahanol i bob dysgwr. 
Mae cymorth ar gael gyda llythrennedd, rhifedd a 
sgiliau digidol; Cefnogaeth Lles a Llesiant i helpu 
gyda phroblemau personol yn ogystal â chymorth 
ac arweiniad tiwtor. Ein tîm Gwasanaethau Dysgwyr 
ddylai fod yn fan cychwyn i chi. Maen nhw’n darparu 
cymorth a chefnogaeth o ddydd i ddydd ar faterion 
ymarferol fel grantiau a theithio.

Cymorth Dysgu Ychwanegol 

Mae ein Darpariaeth Dysgu Cyffredinol gadarn 
yn debygol o ddiwallu anghenion y rhan fwyaf o 
ddysgwyr, ond efallai y bydd angen ein Darpariaeth 
Dysgu Ychwanegol ar rai dysgwyr. Os oes gennych 
anabledd, nam ar y synhwyrau neu angen dysgu 
fel dyslecsia, dyspracsia, ADHD neu ASD; os ydych 
wedi cael Datganiad (AAA), Cynllun Datblygu 
Unigol neu gynllun cymorth yn yr ysgol ac yn 
meddwl bod angen cymorth ychwanegol arnoch 
yn y Coleg, yna rhowch wybod i ni.

Gallwch ddweud wrthon ni ar eich ffurflen gais, siarad 
â rhywun o’r tîm cymorth yn eich cyfweliad, neu ofyn i 
rywun gysylltu â chi. Mae dweud wrthon ni cyn gynted 
â phosibl yn helpu i sicrhau bod y cymorth cywir ar 
gael i chi.

Mae ein tîm Darpariaeth Dysgu Ychwanegol cyfeillgar, 
profiadol a chymwys yn gallu bodloni ystod o anghenion 
unigol. Mae Cynorthwywyr Cymorth Dysgu yn cynnig 
cefnogaeth agos ac yn gweithio gyda grwpiau bach yn 
y dosbarth a’r tu allan i’r dosbarth. Mae aseswyr arbenigol 
yn gwneud trefniadau mynediad mewn arholiadau ac 
yn darparu cymorth penodol. Mae Hyfforddwyr Dysgu 
yn rhoi cymorth ychwanegol ar gyfer presenoldeb ac yn 
helpu i wneud setlo yn y coleg yn haws. Rydyn ni’n deall 
bod mwy i goleg na dilyn cwrs yn unig - mae’n ymwneud 
â pharatoi ar gyfer gwaith neu astudiaeth bellach, cwrdd 
â phobl newydd a mwynhau’r hyn rydych chi’n ei wneud, 
a gallwch chi fod yn hyderus bod cefnogaeth ar gael.

Dysgwyr sy’n Derbyn Gofal neu’n Gadael Gofal

Os ydych wedi bod mewn gofal neu’n gadael gofal, 
rydyn ni’n cynnig cymorth ychwanegol gyda phob 
agwedd ar fywyd yn y coleg ac yn eich helpu i baratoi 
ar gyfer astudiaeth bellach neu waith. Rydyn ni’n 
darparu unigolyn cyswllt i chi siarad â nhw yn ôl 
yr angen, ac maen nhw’n gallu cynnig cyngor ac 
arweiniad, gan gynnwys cymorth ariannol. Rhowch 
wybod i ni wrth wneud cais neu siaradwch â’r 
Gwasanaethau Campws a Dysgwyr.

Gofalwyr Ifanc

Gall y tîm Gwasanaethau Dysgwyr hefyd helpu os oes 
gennych chi gyfrifoldebau gofalu am aelod o’r teulu 
ac yn poeni y gallai hynny effeithio ar eich gwaith 
coleg. Siaradwch â ni am eich amgylchiadau, ac fe 
rown wybod i chi pa gymorth a chefnogaeth y gallwch 
ei chael.

www.cymoedd.ac.uk/cymorth-i-ddysgwyr-2/?lang=cy 
a www.braenaruady.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am Gymorth 
Dysgu Ychwanegol ewch i
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Lles a Llesiant Myfyrwyr

Os ydych chi’n cael anawsterau personol gan gynnwys 
problemau’n ymwneud â thai a pherthnasau, gallwch 
gysylltu â’n Swyddogion Lles a Llesiant Myfyrwyr. Maen 
nhw’n gallu rhoi cymorth cyfrinachol i chi neu eich 
cyfeirio at weithwyr proffesiynol eraill os oes angen.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, mae’n bosib 
y byddwch yn gymwys i gael cymorth ariannol 
i helpu gyda’r gost o fynd i’r coleg.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Os ydych rhwng 16 ac 18 oed, mae’n bosib y 
byddwch yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth 
Addysg o £30 yr wythnos. Bydd yn rhaid i chi 
fodloni amodau penodol i fod yn gymwys, ac 
mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cyllid 
Myfyrwyr Cymru www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Mae rhagor o 
fanylion i’w gweld ar ein gwefan.

Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn

Gall y Gronfa Ariannol Wrth Gefn ddarparu cymorth 
i ddysgwyr ar gwrs llawn amser, sydd ar incwm 
isel. Yn benodol, gall gefnogi dysgwyr gyda ffioedd 
meithrinfa, offer a chit penodol ar gyfer cyrsiau 
ymarferol, prydau am ddim a chludiant i bobl dros 
19 oed. Mae ymgeiswyr yn destun prawf modd; neu 
bydd angen i chi fod yn derbyn Lwfans Cynhaliaeth 
Addysg (LCA) neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru 
(WGLG). Bydd angen darparu tystiolaeth o fudd-
daliadau penodol. Mae’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn 
yn blaenoriaethu rhai categorïau o gymorth, felly 
gwnewch gais yn gynnar. Mae rhagor o fanylion a 
ffurflenni cais ar ein gwefan.

Prydau Bwyd

Os ydych chi’n dechrau cwrs llawn amser ac os ydych 
chi neu’ch rhieni yn derbyn rhai o fudd-daliadau’r 
wladwriaeth, gallech gael lwfans pryd bwyd dyddiol i’w 
wario ar y campws. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n 
gwefan i wneud cais drwy’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn.

Teithio

Os ydych o dan 19 oed ac yn bodloni’r meini prawf 
cymhwyso, mae’n bosib y gallech gael cymhorthdal ar 
gyfer teithio naill ai gan adran drafnidiaeth eich cyngor 
lleol (gall eu polisïau amrywio a byddwn yn darparu’r 
wybodaeth ddiweddaraf) neu Gronfa Ariannol Wrth 
Gefn y coleg. Siaradwch â’r Gwasanaethau Campws a 
Dysgwyr os hoffech gael cymorth gyda chostau teithio.

Gwybodaeth Ariannol Addysg Uwch

I gael gwybodaeth ariannol ar gyfer Addysg Uwch a 
manylion y cymorth sydd ar gael, gan gynnwys Lwfans 
i Fyfyrwyr Anabl, ewch i’n gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth am 
gymorth ariannol a allai fod ar gael 
i chi, ewch i: 

I gael rhagor o
wybodaeth am gymorth 
i ddysgwyr ewch i:

CYMORTH ARIANNOL
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Llwyddodd y Ganolfan Safon Uwch 
i gyflawni cyfradd lwyddo gyffredinol 
o 99.6% ar gyfer 2022. Cafwyd cyfradd 
lwyddo o 100% mewn 20 allan o 22 
pwnc gan gynnwys y pynciau STEM 
(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg 
a Mathemateg), Saesneg, Hanes a 
Daearyddiaeth. Gwelwyd cynnydd o 
28% yn nifer y dysgwyr sy’n cyflawni 
graddau A* – C o gymharu â 2019 – y tro 
diwethaf roedd canlyniadau’n seiliedig 
ar arholiadau allanol yn hytrach na 
graddau a bennwyd gan y ganolfan, fel 
ag yr oedden nhw yn ystod y pandemig. 
Mae nifer y dysgwyr sy’n ennill graddau 
A* ac A yn Safon Uwch hefyd wedi 
cynyddu 22%.

Rhagor am y cwrs
 fan hyn:

SAFON UWCH AC 
UWCH GYFRANNOL
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Mae’r Ganolfan Safon Uwch yng Ngholeg y Cymoedd 
yn cynnig pecyn dysgu a chymorth cyflawn sydd wedi’i 
deilwra’n arbennig i’ch helpu i gyrraedd eich llawn 
botensial o ran y graddau rydych chi’n eu cyflawni a’r 
nodau addysgol a gyrfaol y gallwch chi anelu atyn nhw. 
Mae eich iechyd a’ch llesiant meddyliol, emosiynol 
a chorfforol hefyd o’r pwys mwyaf i ni, a byddwn yn 
gwneud popeth o fewn ein gallu 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 cyfnod pontio o’r ysgol i’r coleg fod yn frawychus, 
ond bydd ein tîm arbenigol o Diwtoriaid Personol yn 
eich helpu ar bob cam o’ch taith coleg. Byddwch yn 
cael pecyn cymorth cyflawn wedi’i gydlynu gan eich 
Tiwtor Personol, a fydd yn eich helpu gyda phopeth o 
ymholiadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg i sgiliau rheoli 
amser ac adolygu. Mae cyfarfodydd cynnydd, y bydd 
eich rhieni neu warcheidwaid yn cael gwahoddiad 
iddyn nhw hefyd, yn cael eu cynnal bob blwyddyn.

Byddwch yn cael eich cefnogi’n llawn yn ystod eich 
amser yn y Ganolfan Safon Uwch ac yn cael eich 
arwain drwy system diwtorial bersonol gynhwysfawr, 
sy’n cwmpasu cymorth penodol gydag Addysg Uwch, 
gyda hyfforddiant, ceisiadau a dewisiadau gyrfa, 
a chyda datganiadau personol a llunio CV.

Mae’r canlyniadau eleni wedi golygu bod dysgwyr 
wedi sicrhau lle yn rhai o brifysgolion gorau Prydain.

Pam astudio gyda ni? 
Dysgwyr – rhesymau dros ein dewis ni:

• Dewis eang o opsiynau UG/Safon Uwch a Thystysgrif/ 
  Diploma Lefel 3 mewn 27 o bynciau

• Rhyddid i ddod 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/cefnogi gynhwysfawr 

• Gweithgareddau allgyrsiol drwy raglen 
  gyfoethogi HWB. 

Rhieni – rhesymau dros ein dewis ni: 

• Canlyniadau Safon Uwch rhagorol

• Tiwtoriaid pwnc sy’n ymfalchïo mewn darparu  
  addysg a chyfleoedd dysgu o’r safon uchaf

• Datblygu a meithrin sgiliau bywyd pwysig y 
  gellir eu trosglwyddo i’r brifysgol a chyflogaeth 

• Hanes profedig o lwyddiant gyda cheisiadau 
  i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a 
  ‘Grŵp Russell’

• System diwtorial/cefnogi gynhwysfawr  

• Cyswllt personol â’r holl diwtoriaid a darlithwyr 

• Amgylchedd a diwylliant dysgu oedolion ar   
  Gampws Nantgarw sydd wedi ennill gwobrau 
  ac sydd wedi’i gyfarparu’n llawn

Beth allwch chi ei astudio gyda ni?

Mae’r rhaglen Safon Uwch yn eich galluogi i astudio 
tair Safon UG neu BTEC ynghyd â Bagloriaeth Cymru 
(Uwch) yn eich blwyddyn UG. Yn dilyn canlyniadau 
UG llwyddiannus, byddwch wedyn yn symud ymlaen 
i astudio ar gyfer Lefel U2, gan gynnwys Bagloriaeth 
Cymru. Bydd opsiynau’n cael eu trafod yn ystod eich 
proses ymgeisio.

Ar ôl ein blwyddyn fwyaf llwyddiannus mae llawer 
o’n dysgwyr yn dilyn ôl traed dysgwyr y gorffennol 
ac yn mynd ymlaen i brifysgolion ‘Grŵp Russell’, 
fel Caerdydd, Rhydychen, Caergrawnt, Bryste, 
Caerwysg, Manceinion a Durham.
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SAFON UWCH

PYNCIAU

SAFON UWCH

NANTGARW
Celf a Dylunio

Busnes

Bioleg

Cemeg

Drama

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Llenyddiaeth Saesneg

Astudiaethau Ffilm

Ffrangeg

Daearyddiaeth

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Hanes

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Y Gyfraith

Mathemateg

Mathemateg Bellach

Astudiaethau’r Cyfryngau

Ffotograffiaeth

Ffiseg

Seicoleg

Astudiaethau Crefyddol

Cymdeithaseg

Cymraeg (Ail iaith)

Bagloriaeth Cymru Uwch

Mae’n bosib y bydd dysgwyr sydd â phroffil 
o gymwysterau cyfwerth â TGAU yn cael 
eu cynghori i symud ymlaen at opsiynau 
Tystysgrif/Diploma BTEC/CBAC Lefel 3.

Gall y cynnig cwricwlwm a’r meini prawf 
mynediad newid.

TYSTYSGRIF /

DIPLOMA BTEC LEFEL 3

Troseddeg – Tystysgrif Lefel 3 CBAC yn arwain 
at Ddiploma

Gwyddoniaeth Gymhwysol – Tystysgrif Estynedig 
BTEC yn arwain at Ddiploma (Dyfarniad Dwbl)

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff – Tystysgrif 
yn arwain at Dystysgrif Estynedig

Y Gyfraith – Tystysgrif BTEC yn arwain at 
Dystysgrif Estynedig
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Cymorth gyda’ch camau nesaf:

Mae cefnogi ein dysgwyr a’u paratoi ar gyfer eu dyfodol yn 
ffocws allweddol i’r Ganolfan Safon Uwch. Rydyn ni’n cynnig 
amrywiaeth o strategaethau cymorth ychwanegol, wedi’u 
teilwra i ddod o hyd i’r llwybr cywir ar gyfer eich cam nesaf. 

Byddwn yn gwneud y canlynol:

• Eich arwain drwy broses UCAS a’ch cefnogi bob cam   
  o’r ffordd, o wneud cais i wneud eich dewis cadarn

• Cynnig cymorth arbenigol gyda datganiadau personol a CVs

• Darparu arweiniad gyda phrentisiaethau a cheisiadau   
  am swyddi a chyfleoedd

• Eich cefnogi i sicrhau lleoliadau profiad gwaith perthnasol

• Darparu profiad ymarfer cyfweliad helaeth, yn ôl yr angen

• Meithrin a datblygu eich hyder a’ch sylfaen sgiliau 

Heb gael y graddau? Eisiau rhoi cynnig arall arni?

Mae’r rhaglen Safon Uwch wedi rhoi cyfle i ddysgwyr nad 
ydyn nhw wedi cyflawni’r graddau roedden nhw wedi’u 
rhagweld neu i ddysgwyr sy’n ailymweld â’u graddau Safon 
Uwch presennol wella eu graddau/pwyntiau UCAS ar gyfer 
y brifysgol neu swydd bosib. Os ydych yn perthyn i’r categori 
yma, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod yr opsiynau sydd 
ar gael.

Rhaglen Mwy Abl a Thalentog

Drwy weithio gyda rhai o brifysgolion blaenllaw gwledydd 
Prydain, Llywodraeth Cymru a Rhwydweithiau Seren lleol, 
nod ein rhaglen Mwy Abl a Thalentog yw helpu dysgwyr ein 
Canolfan Safon Uwch i gyflawni eu llawn botensial. Byddwch 
hefyd yn gallu dewis astudio pedwar pwnc UG (yn hytrach na 
thri phwnc UG a Bagloriaeth Cymru) os dymunwch.

O gymorth un-i-un gyda cheisiadau UCAS i weithgareddau 
ysgol haf yn Rhydychen a Chaergrawnt a phrifysgolion 
blaenllaw eraill, bydd y rhaglen yn eich gwthio i fod y gorau 
y gallwch fod. Byddwn yn siarad â chi am eich cymhwysedd 
i gymryd rhan yn y rhaglen ar ôl i chi gael eich derbyn i astudio 
yng Ngholeg y Cymoedd.
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STRAEON
LLWYDDIANT 2022

Enillodd Brooke Pothecary, sy’n 18 oed ac yn dod 
o’r Porth, dair gradd A* mewn Saesneg, Drama ac 
Astudiaethau Crefyddol ochr yn ochr â gradd A ym 
Magloriaeth Cymru, gan sicrhau lle i astudio Eidaleg 
a Japaneeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r dysgwr 
A*, sy’n mwynhau archwilio llefydd newydd, wedi 
datblygu hoffter am ieithoedd yn ystod ei theithiau 
dros y blynyddoedd ac mae’n breuddwydio am fod yn 
athrawes Eidaleg yn Awstralia, lle mae galw am staff 
sy’n siarad Eidaleg.

“Dw i’n hoff iawn o ieithoedd oherwydd dw i’n 
teithio cryn dipyn ac yn gwybod bod pobl yn cael 
trafferth fy neall pan dw i’n siarad Saesneg. Mae 
disgwyliad cyffredinol bod pawb yn gallu siarad yr 
iaith yn fyd-eang ond dyw hynny ddim yn wir bob 
amser, felly dw i’n ceisio dysgu rhywfaint o’r iaith 
leol pan fydda i’n ymweld â rhywle. Efallai taw fy 
nghanlyniadau yw’r cam cyntaf tuag at y bywyd 
o deithio dw i wedi breuddwydio amdano.”

Brooke Pothecary 

DYFYNIAD

GAN RIANT

Amanda Stinton, 
rhiant i Sam, 
James, Tom ac Abi

Edrychwch ar ein
tudalen canlyniadau
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Mae Sam Wiener, sy’n 18 oed ac yn dod o 
Gaerdydd, yn astudio hanes ym Mhrifysgol 
Warwick ar ôl ennill tair gradd A* a B mewn 
Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, Drama a Seicoleg.

“Dw i ddim yn siŵr beth fydda’ i’n ei wneud 
o ran gyrfa ar ôl y brifysgol, ond dw i’n 
meddwl bod hynny’n iawn. Dw i’n teimlo fel 
bod llawer o bwysau i wybod yn union beth 
rydych chi eisiau ei wneud ac i gynllunio’ch 
gyrfa yn gynnar, ond dyw hynny ddim bob 
amser yn realistig. Dw i’n edrych ymlaen at 
astudio a datblygu fy ngwybodaeth mewn 
rhywbeth dw i’n wirioneddol angerddol 
amdano. Fe alla i benderfynu beth dw 
i eisiau gwneud ar hyd y ffordd – mae 
hynny’n gyffrous iawn dw i’n teimlo.”

Sam Wiener

Enillodd Celyn Rose, sy’n 20 oed ac yn dod 
o Gaerffili, raddau A A B mewn Mathemateg, 
Cemeg a Bioleg ac mae’n mynd i Brifysgol 
Lerpwl i astudio meddygaeth. Cafodd Celyn 
ei hysbrydoli gan ei chyflwr meddygol i 
ddilyn gyrfa fel meddyg.

“Er nad yw bod yn gludwr ffibrosis cystig 
yn golygu bod y cyflwr arna’ i, mae’n 
golygu – pe bai gen i bartner sy’n cario’r 
un gennyn – y gallai ein plentyn ddioddef 
ohono. Fe sbardunodd hyn ddiddordeb 
yndda i i ddysgu sut mae geneteg a’r 
corff dynol yn gweithio.”

Celyn Rose 

Mae Harrison Oatridge, sy’n 18 oed ac yn dod o 
Bentre’r Eglwys, wedi ennill tair gradd A mewn 
Daearyddiaeth, Ffiseg a Bagloriaeth Cymru yn 
ogystal â gradd B mewn Mathemateg. Mae’n 
credu bod ei lwyddiant yn seiliedig ar ei brofiad 
cadarnhaol yng Ngholeg y Cymoedd.

“Mae fy athrawon yng Ngholeg y Cymoedd 
wedi fy nghefnogi bob cam o’r ffordd. Mae 
wedi bod yn brofiad mor gadarnhaol i fi, a 
dw i methu aros i gymryd fy nghamau nesaf 
mewn bywyd a chyflawni fy nodau.” Mae’n 
bwriadu mynd i’r ysgol hedfan i ddysgu bod 
yn beilot.

Harrison Oatridge 

“Rydw i mor ddiolchgar i holl staff 
Coleg y Cymoedd. Dros y blynyddoedd, 
mae fy mhedwar plentyn wedi bod 
yn y Ganolfan Safon Uwch ar gampws 
Nantgarw ac wedi mynd ymlaen i’r 
brifysgol. Mae fy merch newydd ymuno 
â’i brodyr i gael graddau Safon Uwch 
rhagorol ac mae hi’n mynd i’w phrifysgol 
dewis cyntaf. Diolch yn fawr iawn – mae’r 
addysg a’r gefnogaeth yn y coleg wedi 
bod yn sbardun i’r pedwar lwyddo.”
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MYNEDIAD

Mae cyrsiau Mynediad wedi’u hanelu 
at bobl sydd â phrofiad bywyd 
sylweddol y tu allan i fyd addysg 
sydd am fynd i brifysgol ond nad 
oes ganddyn nhw’r cymwysterau 
angenrheidiol i wneud cais.

Mae cwrs Mynediad yn brofiad dysgu cyflym 
a dwys, ond un sy’n bleserus a boddhaus. Mae 
cyrsiau Mynediad yng Ngholeg y Cymoedd 
wedi’u cynllunio i gyd-fynd ag amserlenni 
prysur bywyd teulu. Maen nhw wedi’ucynllunio 
ar gyfer dysgwyr 19+ oed sy’n dychwelyd 
i fyd addysg. Mae’r cyrsiau yma’n llenwi’n 
gyflym iawn, felly gwnewch gais yn gynnar. 
Mae sgiliau cyfathrebu da, agwedd gyfrifol a 
phenderfynrwydd i lwyddo yn hanfodol. 

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan:  
www.cymoedd.ac.uk/course-search/?lang=cy

Rhagor am y cwrs
fan hyn:
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ABERDÂR / NANTGARW /

Y RHONDDA / YSTRAD MYNACH

Diploma Lefel 2 Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer 
Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)  

YSTRAD MYNACH

Diploma Lefel 2 Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer 
Astudiaeth Bellach (Gwyddoniaeth) 

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddor Iechyd) 

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (gydag 
Astudiaethau Troseddol a Chymdeithasol) 

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Busnes a 
Gwasanaethau Ariannol) 

NANTGARW / YSTRAD MYNACH 
Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Biowyddorau) 

ABERDÂR / NANTGARW / Y RHONDDA

Diploma Mynediad i Addysg Uwch 
(Proffesiynau Iechyd) 

NANTGARW
Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Y Dyniaethau 
a Gwyddorau Cymdeithasol) 

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad ar 
gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal modd i chi 
astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn 
gyda’r tîm Derbyn.

Byddwch yn ymwybodol bod gan rai 
prifysgolion isafswm o ran gofynion 
mynediad, sef gradd C o leiaf mewn 
TGAU Mathemateg a Saesneg (ac mewn 
rhai achosion, TGAU Gwyddoniaeth). 
Os nad ydych yn bodloni’r gofynion 
yma, gallwch drafod eich opsiynau yn 
ystod y cyfweliad.
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“Fe wnes i ddewis Coleg y Cymoedd gan fy 
mod i eisiau mynd yn ôl i fyd addysg ar ôl 
i fi gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i fagu 
plant. Roedd yn cynnig y cyrsiau gorau ro’n 
i’n gallu eu ffeindio oedd yn gweddu i fy 
anghenion. Dw i dal yn ddysgwr gyda’r coleg 
ar hyn o bryd ac yn astudio Gradd Sylfaen 
mewn Rheoli Busnes. Byddwn yn sicr yn 
argymell Coleg y Cymoedd i unrhyw un sy’n 
ystyried astudio busnes, mae’r tiwtoriaid ar 
y cwrs yn hollol anhygoel. Maen nhw’n gofalu 
am lesiant pob myfyriwr ac yn gofalu am bob 
myfyriwr yn dda iawn. Mae amser hir wedi 
mynd heibio ers i fi fod mewn addysg, ac fe 
wnaethon nhw fy helpu i gyflawni fy 
nodau gyrfa.”

Claire Lewis

Astudiodd Claire Lewis, sy’n 40 oed ac yn dod 
o’r Coed Duon, gwrs Mynediad i Fusnes a 
Gwasanaethau Ariannol. 

Gweler
dolen YouTube

“Fe wnes i ddewis Coleg y Cymoedd 
oherwydd ei fod yn agos i ble dw i’n byw, 
a dyma’r unig goleg hyd y gwn i oedd yn 
cynnig y cwrs Mynediad i’r Dyniaethau. 
Roedd hefyd yn rhoi’r hyblygrwydd i 
fi astudio a bod yn rhiant sengl. Dw i’n 
teimlo bod y coleg wedi fy nghefnogi i 
allu darganfod fy hunan i symud ymlaen.”

Emily Evans

MYNEDIAD

GEIRDA

Astudiodd Emily Evans, sy’n 33 oed ac yn dod 
o Gilfach Goch, gwrs Mynediad i’r Dyniaethau 
yn y coleg ac ers hynny mae wedi cwblhau BA 
mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (gan 
ennill anrhydedd dosbarth cyntaf), ac mae ar 
fin cwblhau Gradd Meistr mewn Gweithio gyda 
Phlant a Phobl Ifanc gyda Phrifysgol De Cymru. 

Gweler
dolen YouTube
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 ( Athro

 ( Gweithiwr Cymdeithasol

 ( Gweithiwr Cyfreithiol Proffesiynol

 ( Bydwraig

 ( Biocemegydd

 ( Gwyddonydd y Dyniaethau

 ( Ymarferydd Meddygol

 ( Gweithiwr Iechyd Proffesiynol

 ( Gweithiwr Therapi Proffesiynol

 ( Technegydd Labordy

 ( Gwyddonydd Corfforol

 ( Actiwari

 ( Cyfarwyddwr Ariannol

MYNEDIAD

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£22,000 £37,000

GWEITHIWR
IECHYD PROFFESIYNOL

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£25,000 £40,000

GWYDDONYDD
Y DYNIAETHAU

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£33,000 £58,000

YMARFERYDD MEDDYGOL

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£27,000 £50,000

GWYDDONYDD CORFFOROL

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£27,000 £42,000

ACTIWARI

www.cymoedd.ac.uk | 27



PEIRIANNEG
FODUROL

Rhagor am y cwrs
fan hyn:

Mae gweithio yn y diwydiant moduro yn un 
o’r dewisiadau gyrfa mwyaf heriol y gallwch 
ei wneud. Mae’r diwydiant yn chwilio am 
unigolion disglair, ymroddedig sydd â dawn 
ac uchelgais.

Mae’n lle i weithwyr medrus sydd wedi cael llawer 
o hyfforddiant.

Byddwch yn cael sylfaen gadarn yn y diwydiant modurol 
yng Ngholeg y Cymoedd wrth gael eich addysgu gan 
ddarlithwyr sydd â phrofiad diwydiannol helaeth a 
mynediad llawn at ein gweithdai llawn offer. 
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“Mae’r coleg wedi 
buddsoddi mewn 
canolfan hyfforddi 
o safon diwydiant 
ar Gampws Ystrad 
Mynach sy’n darparu 
gweithdai atgyweirio 
a chynnal a chadw 
cerbydau sy’n arwain 
y diwydiant, gan 
gynnwys bae MOT 
rhagorol yn ogystal 
â chyfleusterau 
diagnosteg a 
phrofi helaeth.”
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I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan: 
www.cymoedd.ac.uk/course-search/?lang=cy

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad 
ar gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd 
dal modd i chi astudio’r pwnc ond ar lefel 
wahanol. Trafodwch hyn gyda’r tîm Derbyn.

PEIRIANNEG FODUROL

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

YSTRAD MYNACH
Lefel 1 Cynnal a Chadw Cerbydau Modur

Lefel 2 Cynnal a Chadw Cerbydau Modur

Lefel 3 Cynnal a Chadw Cerbydau Modur  

Rhagor am y
cwrs fan hyn:
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 ( Peiriannydd Modurol

 ( Peiriannydd Diagnosteg

 ( Technegydd Ymyl Ffordd

 ( Adeiladwr Corff Cerbydau Arbenigol

 ( Goruchwylydd Gweithdy

 ( Goruchwylydd Rheolwr Fforman

 ( Technegydd Cynnal a Chadw

 ( Rheolwr Trafnidiaeth

 ( Ffitiwr Teiars

 ( Technegydd Beic Modur

 ( Rheolwr/Perchennog Garej

 ( Technegydd Prototeip

 ( Gweithgynhyrchu Cerbydau

 ( Gwaith Ffatri

 ( Dylunydd Cynnyrch

 ( Rheolydd Ansawdd

 ( Technegydd Campau Modur

 ( Dylunydd Campau Modur

 ( Curwr Paneli

 ( Chwistrellwr Paent

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£17,000 £27,000
Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£21,000 £31,000
Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£24,000 £36,000

TECHNEGYDD
CAMPAU MODUR

PEIRIANNYDD
MODUROL

RHEOLWR
GAREJ

1
2

3

PEIRIANNEG FODUROL

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG
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BUSNES

Mae ein cyrsiau Busnes yn fan 
cychwyn i’r byd busnes. Gallech 
astudio Busnes cyffredinol, neu 
arbenigo mewn Cyfrifeg, Rheoli 
Digwyddiadau neu Farchnata.

Mae’r cyfleoedd yn ddiddiwedd gyda llwybrau 
gyrfa rhagorol yn lleol neu’n rhyngwladol. Gall 
gweithio yn y sectorau yma fod yn ysbrydoledig, 
yn heriol ac yn hwyl.

Mae gan yr adran bartneriaethau a 
chysylltiadau â nifer o sefydliadau, gan 
gynnwys: Prifysgol De Cymru, Prifysgol 
Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, 
Wolf Studios, Banc Lloyds, Syniadau 
Mawr Cymru.

Rhagor am y cwrs
fan hyn:
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“Pan ges i fy enwebu a chyrraedd rhestr fer y wobr 
y tro cyntaf, do’n i ddim yn gallu credu’r peth. Ro’n 
i mor falch. Roedd cyflwyno i banel o feirniaid 
yn brofiad brawychus ond gwych. Fe wnaeth 
ddatblygu fy sgiliau ac roedd yn deimlad gwych 
cael cydnabyddiaeth am fy ngwaith caled.”

Jordan Harley

Rhagor
fan hyn

Mae Jordan Harley, prentis lefel 4 y Gymdeithas 
Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) yn y coleg, wedi 
cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr gyfrifeg 
genedlaethol am yr ail flwyddyn yn olynol ar ôl creu 
argraff ar y beirniaid gyda’i sgiliau a’i angerdd dros 
y diwydiant. Enillodd Jordan y wobr yn 2021. Nawr, 
mae’n gobeithio ei hennill am yr ail flwyddyn.
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CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

NANTGARW / YSTRAD MYNACH
Diploma Lefel 2 mewn Busnes

Diploma BTEC Lefel 3 mewn Busnes

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion 
mynediad ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, 
ewch i dudalen y cwrs ar ein gwefan: 
www.cymoedd.ac.uk/course-search/?lang=cy

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad 
ar gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal 
modd i chi astudio’r pwnc ond ar lefel 
wahanol. Trafodwch hyn gyda’r tîm Derbyn.
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 ( Cysylltiadau Cyhoeddus

 ( Ymgynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid

 ( Cynllunydd Digwyddiadau

 ( Adnoddau Dynol

 ( Rheolwr Cyffredinol

 ( Banciwr Buddsoddi

 ( Cyfrifydd Siartredig

 ( Ymgynghorydd Ariannol

 ( Banciwr Masnachol

 ( Cyflogres

 ( Ymgynghorydd Busnes

 ( Cyfrifydd Rheoli

 ( Archwilydd

 ( Entrepreneur

 ( Rheolwr Cyfrifon

 ( Rheolwr Marchnata

 ( Gweinyddydd

 ( Cynorthwyydd Personol

 ( Derbynnydd

 ( Ymchwilydd

 ( Swyddog Gweinyddol Gwerthiant

BUSNES

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£23,000 £39,000

CYFRIFYDD

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£18,000 £24,000

GWEINYDDWR

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£28,000 £52,000

ADNODDAU
DYNOL
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ASTUDIAETHAU GOFAL 
A PHLENTYNDOD

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn 
eang iawn felly mae llawer o leoliadau a swyddi 
gwahanol i ddewis ohonyn nhw. Mae pawb yn 
dibynnu ar sgiliau arbenigol gweithiwr iechyd a 
gofal cymdeithasol proffesiynol ar ryw adeg, felly 
bydd galw amdanoch chi bob amser. 

Mae ein cyrsiau’n ymdrin â materion cyfoes a phwysig ein dydd, 
ac wedi’u cynllunio i’ch ysbrydoli a’ch herio am yr egwyddorion 
a’r dulliau gofalu ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol.  
 

Astudiaethau Plentyndod 
Mae’r sector gofal plant bob amser yn ddiddorol ac yn llawn hwyl!  

Gallwch fod yn unigolyn sy’n gwneud gwahaniaeth ac sydd 
â dylanwad da ar fywyd plentyn. Boed hynny yn eu helpu i 
archwilio a thyfu, i ddysgu a datblygu, neu i’w hamddiffyn.

Mae’r adran yn gweithio mewn partneriaeth â llawer o ysgolion, 
colegau a meithrinfeydd. Maen nhw hefyd yn gweithio’n agos 
gydag Addysg Oedolion Cymru sy’n darparu cyrsiau ychwanegol 
i gefnogi ein dysgwyr gofal plant, e.e. Hylendid Bwyd Sylfaenol, 
Iaith Arwyddion, Cymorth Cyntaf Pediatrig.
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Rhagor am
y cwrs
fan hyn:
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ASTUDIAETHAU GOFAL A PHLENTYNDOD

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

ABERDÂR / NANTGARW
Lefel 3 Mynediad Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

YSTRAD MYNACH
Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

ABERDÂR / NANTGARW / Y RHONDDA / 

YSTRAD MYNACH

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal 
Plant (cyfunol)

Lefel 2 mewn Gofal, Chwarae, Datblygiad 
ac Addysg Plant

Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Datblygiad 
ac Addysg Plant

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 3 Iechyd A Gofal Cymdeithasol *

NANTGARW
Lefel 2 Llwybr Gofal (Oedolion)

* Gallai hwn fod yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg eu 
hiaith gynnal eu sgiliau iaith drwy ddewis yr opsiwn 
dwyieithog yma lle caiff rhai unedau o’r cwrs yma eu 
haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a rhai unedau 
drwy gyfrwng y Saesneg.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion 
mynediad ar gyfer eich dewis gwrs, 
efallai y bydd dal modd i chi astudio’r 
pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch 
hyn gyda’r tîm Derbyn. 
 
Bydd angen i ddysgwyr sy’n gweithio yn 
y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
a Gofal Plant gael gwiriad boddhaol gan 
y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn 
mynychu’r lleoliad gwaith gofynnol.

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion 
mynediad ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, 
ewch i dudalen y cwrs ar ein gwefan:  
www.cymoedd.ac.uk/course-
search/?lang=cy
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 ( Gofalydd Preswyl

 ( Gweithiwr Cymdeithasol

 ( Cynorthwyydd Gofal Cymdeithasol

 ( Gweithiwr Cymorth Personol

 ( Cwnselydd

 ( Gweithiwr Ieuenctid

 ( Seicolegydd

 ( Nyrs Plant

 ( Bydwraig

 ( Nyrs Iechyd Meddwl

 ( Therapydd Galwedigaethol

 ( Nyrs Anableddau Dysgu

 ( Cynorthwyydd Gofal Iechyd

 ( Seicolegydd Plant

 ( Gwarchodwr Plant

 ( Ymarferydd Gofal Plant

 ( Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

 ( Darparwr Crèche

 ( Gweithiwr Chwarae

 ( Rheolwr Meithrinfa

ASTUDIAETHAU GOFAL A PHLENTYNDOD

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£26,000 £38,000
Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£24,000 £40,000
Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£17,000 £24,000

GWEITHIWR
CYMDEITHASOLBYDWRAIG GWARCHODWR PLANT
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ARLWYO A 
LLETYGARWCH

Os oes gennych chi angerdd am fwyd 
a’r stamina i weithio mewn sector prysur 
sy’n symud yn gyflym, yna byddwch yn 
mwynhau’r heriau sydd i’w cael ym maes 
Arlwyo a Lletygarwch. Byddwch yn elwa 
ar brofiad uniongyrchol ein tiwtoriaid 
proffesiynol medrus iawn sydd wedi 
gweithio ym mhob sector o’r diwydiant. 

Rydyn ni’n gweithio gyda chwmnïau proffesiynol i roi 
hyfforddiant cyfoes i’n dysgwyr a mynediad at ystod o 
gyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio 
amdanyn nhw.

Mae gan Goleg y Cymoedd dîm Coginio sefydledig sy’n 
cystadlu mewn cystadlaethau amrywiol drwy gydol y 
flwyddyn academaidd: caiff dysgwyr eu cefnogi i gymryd 
rhan mewn cystadlaethau sgiliau mewnol a chenedlaethol, 
gyda rhai’n ennill gwobrau efydd, arian ac aur.

Rhagor am y
cwrs fan hyn:
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Mae ein dysgwyr wedi 
cael gwaith gyda nifer 
o fwytai, gan gynnwys:
Y Celtic Manor, Miskin 
Manor, Lanelay Hall, 
Llanerch Vineyard, Bryn 
Meadows, Gwesty’r Vale, 
Park Plaza, The Hilton, 
Miller and Carter.
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Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad ar 
gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal modd i 
chi astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch 
hyn gyda’r tîm Derbyn.

ARLWYO A LLETYGARWCH

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

NANTGARW / Y RHONDDA /

YSTRAD MYNACH
Lefel 3 Mynediad Arlwyo

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

ABERDÂR / NANTGARW /

Y RHONDDA / YSTRAD MYNACH

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol neu Lefel 2 
Gweini Bwyd a Diod
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Enillodd Josie Wheeler, sy’n 19 oed ac yn 
dod o Bontypridd, wobr Myfyriwr-Gogydd 
Cynnyrch Crwst y Flwyddyn ledled Prydain 
yn y rowndiau terfynol a gynhaliwyd yn 
Hotel Café Royal yn Llundain. 

Enillodd Josie Wobr Cyflawniad Eithriadol 
yn Noson Wobrwyo’r coleg hefyd.

Mae bwyty Scholars Coleg y Cymoedd 
wedi’i goroni yn ‘Fwyty’r Flwyddyn’ 
yng Ngwobrau Bwyd Cymru 2022, gan 
guro dros 40 o sefydliadau eraill ledled 
y wlad i gipio’r brif wobr. Mae’r wobr yn 
un o dair gwobr yr enillodd y bwyty yn y 
gystadleuaeth genedlaethol – y ddwy 
wobr arall oedd ‘Ysgol Goginio’r Flwyddyn’ 
a ‘Bwyty’r Flwyddyn y De-ddwyrain’.

“Roedd y gystadleuaeth yn brofiad 
anhygoel a dw i mor falch o fod wedi 
ennill. Dw i’n ddiolchgar iawn i staff y 
coleg am yr holl gefnogaeth maen nhw 
wedi’i rhoi i fi. Dw i bob amser wedi credu, 
os nad yw rhywbeth yn eich herio chi, 
fydd e ddim yn eich newid. Mae cael eich 
herio yn bwysig i ddatblygu eich sgiliau 
ac fe feddyliais i, os na wna’i herio fy 
hunan nawr, wna’i fyth!”

Josie Wheeler 

Gwobrau’r Bwyty 

Rhagor
fan hyn

Rhagor
fan hyn

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion 
mynediad ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, 
ewch i dudalen y cwrs ar ein gwefan:  
www.cymoedd.ac.uk/ 
course-search/?lang=cy
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 ( Prif Gogydd

 ( Pobydd

 ( Siocledwr

 ( Cogydd Cynnyrch Crwst

 ( Cogydd Sous

 ( Addurnwr Cacennau

 ( Cogydd Datblygu

 ( Maethegydd

 ( Gweinydd

 ( Rheolwr Bwyty

 ( Maître d’

 ( Cydlynydd Digwyddiadau

 ( Cynllunydd Priodasau

 ( Barmyn

 ( Rheolwr Gwesty

 ( Derbynnydd

 ( Cynorthwy-ydd Hamdden

 ( Concierge

ARLWYO A LLETYGARWCH

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£21,000 £36,000

RHEOLWR GWESTY

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£20,000 £27,000

COGYDD

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£18,000 £26,000

MAÎTRE D’

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£20,000 £25,000

BARISTA
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CYFRIFIADURA A 
THECHNOLEG GWYBODAETH

Mae cyrsiau cyfrifiadura yng Ngholeg y Cymoedd yn rhoi 
cyfle i chi archwilio’r ystod o opsiynau ar draws y diwydiant 
technoleg gwybodaeth, boed yn gynnal a chadw cyfrifiaduron 
personol, rhaglennu, dylunio gwe, rhwydweithio neu 
feddalwedd apiau. 

Ychydig iawn o swyddi sydd ar gael y dyddiau yma nad ydyn nhw’n dibynnu ar 
ryw ffurf neu’i gilydd ar sgiliau cyfrifiadurol, o weithgynhyrchu a gweinyddu, i 
ddylunio â chymorth cyfrifiadur a gwyddor roboteg a deallusrwydd artiffisial. 

Mae’r coleg wedi buddsoddi £50,000 ar Gampws Aberdâr ac wedi creu ystafell 
gemau cyfrifiadurol o safon diwydiant gyda chyfrifiaduron ac offer sector-benodol 
sy’n cael eu defnyddio gan ystod o weithwyr proffesiynol yn y maes, o raglenwyr 
a dylunwyr i brofwyr gemau fideo a pheirianwyr sain.

Rhagor am y
cwrs fan hyn:

Mae’r adran yn gweithio 
mewn partneriaeth â:
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CYFRIFIADURA A TG

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

ABERDÂR / YSTRAD MYNACH
Lefel 1 Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth 

Lefel 3 Datblygu Gemau a 
Thechnoleg Gwybodaeth

NANTGARW / Y RHONDDA

Lefel 1 Apiau Digidol (Technoleg Gwybodaeth)

Lefel 2 Apiau Digidol (Technoleg Gwybodaeth)

Lefel 3 Apiau Digidol (Technoleg Gwybodaeth)

NANTGARW / YSTRAD MYNACH /

ABERDÂR

Lefel 2 Cyfrifiadura a Thechnoleg 
Gwybodaeth Greadigol

YSTRAD MYNACH

Lefel 3 mewn Cyfrifiadura, Electroneg a Roboteg 
(Rhaglen Uwch - Cyn-brentisiaeth)

Gradd Sylfaen mewn Technoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu  
Cynigir ar y cyd â Phrifysgol De Cymru.

NANTGARW

Lefel 3 Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth

ABERDÂR

Gradd Sylfaen mewn Dylunio Gemau 
Cynigir ar y cyd â Phrifysgol De Cymru.

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion 
mynediad ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, 
ewch i dudalen y cwrs ar ein gwefan: 
www.cymoedd.ac.uk/course-
search/?lang=cy

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion 
mynediad ar gyfer eich dewis gwrs, efallai 
y bydd dal modd i chi astudio’r pwnc ond 
ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r 
tîm Derbyn.
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Gyda rhagor o ddibyniaeth ar dechnoleg 
gwybodaeth ar draws y coleg, mae llwyth 
gwaith yr adran Dechnoleg Gwybodaeth 
wedi cynyddu’n aruthrol ac mae’r coleg wedi 
troi at ei ddysgwyr i gryfhau’r tîm. Astudiodd 
dau gyn-ddysgwr, Ben Joseph, sy’n 20 oed 
o Aberdâr a Daniel Grandon, sy’n 21 oed o 
Fargoed, ill dau yn y coleg ac maen nhw 
bellach yn cael eu cyflogi gan y coleg fel rhan 
o’r tîm Technoleg Gwybodaeth, yn cefnogi 
staff a dysgwyr ar draws y pedwar campws.

Rhagor
fan hyn

Daniel Grandon

“Mae gan y coleg lawer o fanteision, yr 
ystod o gyrsiau i ddewis ohonyn nhw, yr 
ystafelloedd a’r cyfleusterau arbenigol a 
thiwtoriaid hynod gefnogol sy’n angerddol 
am y pynciau maen nhw’n eu haddysgu. 
Byddwn i’n bendant yn argymell y coleg, 
ac mae’r cwrs wedi fy helpu i gael gwaith 
mewn tîm technoleg gwybodaeth prysur 
yn y coleg; a dw i’n mwynhau’n fawr.”

Ben Joseph
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 ( Datblygwr Apiau Ffonau Symudol

 ( Datblygwr Visual Basic

 ( Datblygwr Java

 ( Datblygwr Gwe

 ( Datblygwr Gemau

 ( Dadansoddwr Profi

 ( Peiriannydd Profi

 ( Profwr Gemau

 ( Technegydd/Dadansoddwr Technegol

 ( Datblygwr Systemau

 ( Cymorth Technegol

 ( Cefnogaeth Gweinydd

 ( Cymorth Llinell Gyntaf Desg Gymorth 
     Technoleg Gwybodaeth

 ( Peiriannydd Cymorth Technegol

 ( Rheolwr Desg Gwasanaeth

 ( Rheolwr Caledwedd

 ( Datblygwr Systemau

 ( Rhaglennydd Cyfrifiadur

 ( Dadansoddwr Systemau

 ( Datblygwr Meddalwedd

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£22,000 £27,000

PROFWR GEMAU

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£20,000 £38,000

DATBLYGWR GWE

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£19,000 £31,000

CYMORTH TECHNEGOL

CYFRIFIADURA A TG

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG
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ADEILADU

Dysgwch grefft neu astudiwch i ddod yn 
adeiladwr proffesiynol. 

Rydyn ni’n cynnig crefftau yn y meysydd canlynol:

• Bricwaith

• Plastro

• Cynnal a Chadw Adeiladau

• Paentio ac Addurno 

• Gosodiadau Trydanol 

• Gwaith Coed a Saernïaeth 

• Plymio

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

Mae dosbarthiadau’n cael eu cynnal mewn gweithdai 
arbenigol lle byddwch yn cael cyfle i ymarfer y sgiliau 
rydych wedi’u dysgu.

Rhagor am y cwrs
fan hyn:
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ADEILADU

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

NANTGARW / Y RHONDDA /

YSTRAD MYNACH
Lefel 3 Mynediad Adeiladwaith

YSTRAD MYNACH
Lefel 2 mewn Adeiladwaith

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg 
Gwasanaethau Adeiladu. Plastro, 
a chrefft ychwanegol

Dilyniant mewn Adeiladwaith. Plastro

Dilyniant mewn Adeiladwaith. Bricwaith

NANTGARW

Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Adeiladwaith a’r 
Amgylchedd Adeiledig

Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Peirianneg Sifil

NANTGARW / YSTRAD MYNACH

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg 
Gwasanaethau Adeiladu. Bricwaith, a 
chrefft ychwanegol

ABERDÂR / NANTGARW / Y RHONDDA /

YSTRAD MYNACH 

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg 
Gwasanaethau Adeiladu. Gwaith Coed a Saernïaeth, 
a chrefft ychwanegol

Dilyniant mewn Adeiladwaith. Gwaith Coed 
a Saernïaeth

Y RHONDDA / YSTRAD MYNACH

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg 
Gwasanaethau Adeiladu. Paentio ac Addurno, 
a chrefft ychwanegol

Dilyniant mewn Adeiladwaith. Paentio ac Addurno

ABERDÂR / NANTGARW / 

YSTRAD MYNACH

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg 
Gwasanaethau Adeiladu. Gosodiadau Trydanol, 
a chrefft ychwanegol

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu. 
Gosodiadau Trydanol

Sylfaen mewn Adeiladwaith a Pheirianneg 
Gwasanaethau Adeiladu. Plymio, a chrefft ychwanegol

Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau 
Adeiladu. Plymio
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Enillodd Paige Morris, prentis Gosodiadau 
Trydanol 23 oed o Gaerffili, wobr ‘Dysgwr 
y Flwyddyn Rownd Rhanbarth Cymru 
Cylchgrawn Sparks’.

“Roedd yn brofiad gwych cymryd rhan yn 
y gystadleuaeth yn cynrychioli Coleg y 
Cymoedd. Hoffwn ddiolch i fy narlithwyr 
ac aseswyr NVQ am y gefnogaeth dros dair 
blynedd diwethaf fy astudiaethau ac yn 
ystod y gystadleuaeth yma.”

Paige Morris

Rhagor
fan hyn

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion 
mynediad ar gyfer eich dewis gwrs, efallai 
y bydd dal modd i chi astudio’r pwnc ond 
ar lefel wahanol. Trafodwch hyn gyda’r 
tîm Derbyn.

 

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan: 
www.cymoedd.ac.uk/course-search/?lang=cy
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 ( Saer Coed

 ( Gosodwr Ceginau

 ( Paentiwr

 ( Dylunydd Mewnol

 ( Briciwr

 ( Plastrwr

 ( Gosodwr Waliau Sych

 ( Fforman

 ( Plymiwr Domestig

 ( Plymiwr Diwydiannol

 ( Gosodwr Nwy

 ( Gosodwr Ystafell Ymolchi

 ( Goruchwyliwr/Rheolwr Cynnal a Chadw

 ( Gosodwr Ynni Adnewyddadwy

 ( Sgaffaldiwr

 ( Gweithredwr Peiriannau

 ( Gweithredwr Craen

 ( Töwr

 ( Pensaer

 ( Rheolwr Adeiladu

 ( Peiriannydd Sifil

 ( Syrfëwr Meintiau

ADEILADU

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£15,000 £27,000

PAENTIWR
AC ADDURNWR

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£17,000 £36,000

PLYMIWR

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£17,000 £36,000

SAER COED
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Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£16,000 £27,000

TRYDANWR

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£20,000 £38,000

SYRFËWR MEINTIAU

Enillodd Ruben Duggan, sy’n 20 oed ac 
yn dod o Fan-Moel ac a fu’n astudio Lefel 
3 Plymio, Rowndiau Terfynol Rhanbarthol 
Cymru yng Ngwobrau HIP.

“Roedd y gystadleuaeth yn eithaf dwys 
ond mae’r tiwtoriaid yn y coleg wedi ein 
paratoi ar gyfer heriau fel yma, gan rannu 
eu sgiliau a’u gwybodaeth broffesiynol. 
Mae’n rhaid i fi ddiolch iddyn nhw am 
eu hanogaeth.”

Ruben Duggan 

Rhagor
fan hyn
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DIWYDIANNAU 
CREADIGOL

Ymunwch â’r Ysgol Diwydiannau 
Creadigol arloesol i ddatblygu, ymestyn 
a mireinio sgiliau sy’n canolbwyntio ar 
ddiwydiant mewn llu o ddisgyblaethau 
creadigol, yn cynnwys: Cyfryngau 
Creadigol, Ffilm a Theledu, Creu 
Gwisgoedd, Creu Propiau, Celfyddydau 
Cynhyrchu (Colur yn y Cyfryngau), Celf 
a Dylunio, Ffotograffiaeth, Cerddoriaeth 
a’r Celfyddydau Perfformio. 

Bydd staff arbenigol sydd â phrofiad helaeth yn y 
diwydiant yn arwain ac yn meithrin eich datblygiad 
o sgiliau ymarferol, creadigol a pherfformio y mae 
galw amdanyn nhw, gan roi’r hyder i chi symud 
ymlaen at Addysg Uwch neu yrfa mewn sector 
creadigol lleol sy’n ehangu. 

Ar gyfer y rhan fwyaf o’r cyrsiau yma, efallai y 
bydd gofyn i ymgeiswyr fynychu cyfweliad neu 
glyweliad, i gymryd rhan mewn sesiwn gweithdy, 
neu gyflwyno portffolio.

Rhagor am
y cwrs
fan hyn:
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“Dw i wedi bod yn perfformio ers pan o’n i’n bedair 
oed ac wedi gwybod erioed fy mod i am ddilyn 
gyrfa ym myd theatr. Dw i’n edrych ymlaen yn 
fawr at fynd i Italia Conti, a’r rheswm dros ddewis 
yr academi oedd am ei bod yn adnabyddus 
am feithrin pob unigolyn, gan roi lle iddyn nhw 
ddatblygu eu hunain. Mae hyn yn rhywbeth sy’n 
bwysig i fi gan y bydd yn gadael i fi aros yn driw 
i fi fy hunan wrth ddysgu yno.”

Maia Thomas

Rhagor
fan hyn

Llwyddodd Maia Thomas, sy’n 19 oed ac yn dod o 
Ferthyr Tudful, i sicrhau lle yn Academi Italia Conti 
i wneud Tystysgrif Addysg Uwch mewn perfformio 
theatr gerdd ar ôl cael Rhagoriaeth* yn y cwrs 
Celfyddydau Perfformio Lefel 3. Ar ôl cwblhau’r 
dystysgrif, mae’n bwriadu mynd ymlaen i astudio 
gradd yn yr academi.

www.cymoedd.ac.uk | 59



DIWYDIANNAU CREADIGOL

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

ABERDÂR / NANTGARW
Lefel 3 Mynediad Cyfryngau Creadigol

Diploma Lefel 2 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg 
y Cyfryngau Creadigol

Diploma Lefel 3 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg 
y Cyfryngau Creadigol

ABERDÂR / NANTGARW /

YSTRAD MYNACH

Lefel 1 Ymwybyddiaeth mewn Celf Greadigol 
a’r Cyfryngau

NANTGARW
Lefel 2 Diploma mewn Celf a Dylunio

Lefel 3 Diploma Atodol mewn Celf a Dylunio

Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen – 
Celf a Dylunio

Lefel 2 Ysgol Roc: Diploma ar gyfer 
Ymarferwyr Cerddoriaeth 

Diploma Lefel 3 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg 
y Cyfryngau Creadigol (Ffilm a Theledu)

Lefel 3 Mynediad Celfyddydau Perfformio 

Lefel 1 Diploma mewn Celfyddydau Perfformio

Lefel 3 Diploma mewn Ffasiwn a Gwisgoedd

Diploma Lefel 2 mewn Gwallt, Colur ac 
Effeithiau Arbennig

Lefel 3 Diploma mewn Celfyddydau Cynhyrchu 
(Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig ar gyfer y Cyfryngau)

*Diploma Cenedlaethol Uwch Celfyddydau Cynhyrchu 
Creadigol (Llwybrau mewn Gwallt, Colur ac Effeithiau 
Arbennig a Chreu Propiau)

*BA (Anrh.) Ffilm a Theledu: Gwallt, Colur ac Effeithiau 
Arbennig (Ychwanegol)

*BA (Anrh.) Ffilm a Theledu: Creu Propiau (Ychwanegol)

*BA (Anrh.) Creu Gwisgoedd

*Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Y RHONDDA

Lefel 3 Ysgol Roc: Diploma ar gyfer 
Ymarferwyr Cerddoriaeth

Lefel 4 Ysgol Roc: Diploma ar gyfer 
Ymarferwyr Creadigol

Diploma Lefel 3 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg y 
Cyfryngau Creadigol

Lefel 2 Ysgol Roc: Diploma mewn Celfyddydau 
Perfformio a Chreadigol

Lefel 3 Ysgol Roc: Diploma mewn Celfyddydau 
Perfformio a Chreadigol

UAL Lefel 4 Diploma Proffesiynol mewn Perfformio

UAL Lefel 3 mewn Gemau, Celf, Dylunio ac Animeiddio

ABERDÂR
*Gradd Sylfaen Celf a Dylunio Gemau 
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Mae cyrsiau ar gael o Lefel 1 i Lefel 3 mewn 
Addysg Bellach, a Lefel 4 (Gradd Sylfaen/Diploma 
Cenedlaethol Uwch) i Lefel 6 (BA Anrh.) mewn 
Addysg Uwch drwy fasnachfreintiau marchnad 
arbenigol gyda Phrifysgol De Cymru. Mae pob 
cwrs Lefel 3 yn eich galluogi i ennill y pwyntiau 
UCAS angenrheidiol i symud ymlaen i’r brifysgol 
o’ch dewis, ac yn caniatáu i chi ddatblygu 
portffolio proffesiynol sy’n gwella’ch cyfleoedd 
cyflogaeth yn eich dewis faes.

*Caiff y cyrsiau yma eu cynnig ar y cyd â 
Phrifysgol De Cymru

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad 
ar gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd 
dal modd i chi astudio’r pwnc ond ar lefel 
wahanol. Trafodwch hyn gyda’r tîm Derbyn.

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/
course-search/?lang=cy

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

Mae Megan James, sy’n 18 oed ac yn dod 
o Dreharris, ar y llwybr i yrfa gyffrous ym 
myd theatr a ffilm ar ôl llwyddo i gael lle yng 
Ngholeg Ffasiwn Llundain – y dysgwr cyntaf 
o Goleg y Cymoedd i wneud hynny. Ar ôl 
sicrhau Rhagoriaeth mewn Gwallt, Colur, ac 
Effeithiau Arbennig, mae Megan wedi caellle 
i astudio Gwallt, Colur a Phrostheteg ar gyfer 
Perfformiad yn y coleg ffasiwn byd-enwog – 
mae cyn-fyfyrwyr y Coleg yn cynnwys 
y dylunydd esgidiau enwog Jimmy Choo. 

Gweler
dolen YouTube

“Er y byswn i wrth fy modd yn gweithio 
ym mhob rhan o’r diwydiant – a dydw i 
ddim eisiau cyfyngu fy hunan ar hyn o 
bryd – dw i wedi mwynhau gwneudwigiau 
a gwisgoedd yn fawr dros y flwyddyn 
ddiwethaf, sy’n rheswm arall pam y 
dewisais i astudio yn Llundain – bydden 
i wrth fy modd yn gweithio ar wigiau yn 
y perfformiadau mawr ar y West End.”

Megan James
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 ( Artist Llawrydd

 ( Paentiwr/Cerflunydd

 ( Animeiddiwr

 ( Gwneuthurwr Ffilm

 ( Cynllunydd Gwisgoedd

 ( Cynhyrchydd

 ( Actor

 ( Cyfarwyddwr

 ( Dramodydd

 ( Dawnsiwr

 ( Rheolwr Llwyfan

 ( Arbenigwr Effeithiau Arbennig

 ( Arbenigwr Prostheteg

 ( Artist Colur a Gwallt

 ( Dylunydd Graffeg

 ( Ffotograffydd

 ( Cynhyrchydd Gemau

 ( Dylunydd Gemau

 ( Dylunydd Gwe

 ( Cynllunydd Sain

 ( Animeiddiwr 3D

 ( Modelu 3D

 ( Cerddor

 ( Cyfarwyddwr Cerdd

 ( Peiriannydd Cymysgu

 ( Cynllunydd Stiwdio

 ( Peiriannydd Sain

DIWYDIANNAU CREADIGOL

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG
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Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£22,000 £35,000

ANIMEIDDIWR 3D

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£23,000 £31,000

CYNLLUNYDD GWISGOEDD

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£18,000 £35,000

DYLUNYDD GRAFFEG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£19,000 £30,000

PEIRIANNYDD SAIN

Enillodd Payton-Leigh Williams, a astudiodd 
Ddiploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur ar 
gyfer y Cyfryngau, gystadleuaeth Trick or 
Treat VTCT yn erbyn dysgwyr ar bob lefel 
o golegau ledled Prydain.

Rhagor
fan hyn

“Pe baech chi wedi dweud wrtha i dair 
blynedd yn ôl y byddwn i’n cystadlu gyda 
fy sgiliau coluro yn erbyn pobl ar gwrs 
uwch na fi, byswn i wedi chwerthin. Wnes 
i erioed ddychmygu fy hunan i fod â’r lefel 
o hyder yn fy sgiliau coluro sydd gen i nawr. 
Dw i’n edrych ymlaen i weld beth arall 
y galla i ei gyflawni yn y dyfodol.”

Payton-Leigh Williams
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PEIRIANNEG
AC ELECTRONEG

Mae angen pobl greadigol sy’n gallu datrys 
problemau a defnyddio sgiliau arbenigol i ddod o 
hyd i atebion ym maes peirianneg. Gallech weithio 
mewn llawer o wahanol feysydd peirianneg gan 
gynnwys meysydd mecanyddol, trydanol a sifil. 
Bydd gyrfa ym maes peirianneg yn rhoi cyfle 
gwirioneddol i chi newid y byd a llunio’r dyfodol! 

Yng Ngholeg y Cymoedd, rydyn ni’n cynnig y canlynol: 

• Cyfleusterau arbenigol gyda gweithwyr proffesiynol      
  cymwysedig profiadol. 

• Cyrsiau Lefel Sylfaen hyd at gyrsiau Gradd Sylfaen. 

• Enw rhagorol am hyfforddi prentisiaid mewn atgyweirio     
  cyfrifiaduron, electroneg, gweithgynhyrchu a 
  pheirianneg perfformiad. 

• Cysylltiadau agos â chyflogwyr lleol i wneud y mwyaf 
  o gyfleoedd hyfforddi gan arwain at gyflogaeth lawn 
  y dysgwr. 

Mae Coleg y Cymoedd wedi bod ar flaen y gad o ran hyfforddi 
prentisiaid ar gyfer cwmni GE Aircraft Maintenance yn Nantgarw 
ers dros 20 mlynedd. Yn fwy diweddar, mae adran British Airways 
Maintenance ac Axiom Manufacturing Services hefyd wedi ymuno 
â ni i hyfforddi eu prentisiaid. Mae llawer o’n prentisiaid wedi mynd 
ymlaen i gwblhau eu cymwysterau Tystysgrif Genedlaethol Uwch 
a Gradd mewn Peirianneg a Pheirianneg Awyrofod. 
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Rhagor am
y cwrs
fan hyn:

Dyma rai o’r cwmnïau rydyn 
ni’n gweithio gyda nhw:
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PEIRIANNEG AC ELECTRONEG

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

Y RHONDDA
Lefel 1 mewn Peirianneg Fecanyddol *VRQ

Y RHONDDA / NANTGARW 
Lefel 2 mewn Peirianneg Fecanyddol *VRQ

Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol 
(Cyn-Brentisiaeth Uwch – VRQ)

NANTGARW 

Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol 
(Cyn-Brentisiaeth Uwch – BTEC)

Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig 
(Cyn-Brentisiaeth Uwch – BTEC)

Lefel 1 Electroneg *VRQ

Lefel 2 Electroneg *VRQ

Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig *VRQ

Lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Lefel 2 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Lefel 2 mewn Peirianneg Fecanyddol *VRQ 
(*VRQ at Nantgarw)

YSTRAD MYNACH 
Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrofod

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/
course-search/?lang=cy

*(VRQ) Cymhwyster Galwedigaethol 
Cydnabyddedig

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad 
ar gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal 
modd i chi astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. 
Trafodwch hyn gyda’r tîm Derbyn.
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Mae Cameron Forbes, 18 oed, wedi llwyddo 
i gael lle ar raglen brentisiaeth tair blynedd 
cynnal a chadw awyrennau gyda’r cwmni 
o Sain Tathan, CAERDAV – sef un o brif 
ddarparwyr gwasanaethau cynnal a 
chadw, atgyweirio a thrwsio awyrennau 
 ym Mhrydain. 

Mae Morgan Lewis, sy’n 21 oed ac yn dod 
o Don Pentre, wedi cael prentisiaeth tair 
blynedd gyda chwmni FSG Tool and Die Ltd 
ar ôl ennill gradd Rhagoriaeth ar y cwrs Lefel 
3 Technoleg Peirianneg.

Rhagor
fan hyn

Gweler
dolen YouTube

“Fy mreuddwyd yw bod yn dechnegydd 
awyrennau. Dw i wedi bod wrth fy modd 
yn trwsio pethau erioed a nawr bydda 
i’n cael fy nhalu tra fy mod yn hyfforddi. 
Dw i’n gobeithio y bydd y brentisiaeth 
yn arwain at swydd lawn amser gyda 
CAERDAV a dw i’n edrych ymlaen at 
weld beth fydd y dyfodol yn ei gynnig.”

“Rydw i wrth fy modd o fod wedi cael 
cynnig y lleoliad gwaith yma gyda FSG. 
Dw i’n teimlo mor ffodus fy mod wedi dod 
o hyd i swydd dw i’n angerddol amdani a 
ysbrydolodd fi i gyflawni’r graddau gorau 
posib er mwyn symud ymlaen yn FSG.” 
Ychwanegodd: “Alla i ddim canmol y coleg 
ddigon am y gefnogaeth drwy gydol fy 
nhair blynedd yng Ngholeg y Cymoedd. 
Mae awyrgylch gwych yn y lle gyda 
thiwtoriaid a phobl wych. Allwn i ddim 
meddwl am le gwell i fod wedi datblygu 
fy ngyrfa.”

Cameron Forbes

Morgan Lewis
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 ( Gwneuthurwr Offer

 ( Peiriannydd Deunyddiau

 ( Peiriannydd CNC

 ( Technegydd Electroneg

 ( Rhaglennydd

 ( Rheolwr Prosiect

 ( Peiriannydd Cynhyrchu

 ( Peiriannydd Rheoli Ansawdd

 ( Dylunydd CAD

 ( Peiriannydd Argraffu 3D

 ( Peiriannydd Cyfansoddion

 ( Peiriannydd Roboteg

 ( Peiriannydd Awtomeiddio

 ( Peiriannydd Caledwedd

 ( Peiriannydd Dylunio Meddalwedd

 ( Peiriannydd Afioneg

 ( Ffitiwr Cynnal a Chadw

 ( Peiriannydd Gwastraff Ailgylchu

 ( Peiriannydd Cynnal a Chadw

 ( Peiriannydd Amgylcheddol

PEIRIANNEG AC ELECTRONEG

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£27,000 £35,000

PEIRIANNYDD
AFIONEG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£19,000 £37,000

TECHNEGYDD
ELECTRONEG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£23,000 £36,000

DYLUNYDD
CAD
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DYSGU
SYLFAENOL

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnig 
cyrsiau i ddysgwyr y gallai fod angen 
cymorth ychwanegol arnyn nhw, nad 
oes ganddyn nhw gymwysterau ffurfiol 
neu nad ydyn nhw wedi cyflawni’r 
cymwysterau sydd eu hangen i gael 
mynediad at gyrsiau prif ffrwd ar Lefel 
1 ac uwch. Caiff dysgwyr gyfle i astudio 
cymwysterau Lefel 3 Mynediad mewn 
ystod o bynciau galwedigaethol. 
Mae pob cwrs yn cynnig cyfleoedd 
i chi ymestyn eich sgiliau ac ennill 
cymwysterau mewn llythrennedd, 
rhifedd a Llythrennedd Digidol.

Mae cyrsiau sylfaen wedi’u cynllunio i’ch paratoi ar 
gyfer byd gwaith, hyfforddiant yn seiliedig ar waith, 
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 staff cyn gwneud cais. Cysylltwch â’r coleg 
i gael rhagor o wybodaeth.

Mae ein dysgwyr Sylfaenol yn weithgar iawn yn 
y coleg. Dyma beth maen nhw wedi bod yn ei 
wneud: www.cymoedd.ac.uk/foundation

Rhagor am
y cwrs
fan hyn:
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ABERDÂR / NANTGARW /

Y RHONDDA / YSTRAD MYNACH
Lefel 3 Mynediad Gwallt a Harddwch

Lefel 3 Mynediad Adeiladwaith

Lefel 3 Mynediad Arlwyo *

NANTGARW 

Lefel 3 Mynediad Chwaraeon

Lefel 3 Mynediad Celfyddydau Perfformio

ABERDÂR / NANTGARW 

Lefel 3 Mynediad Cyfryngau Creadigol

Lefel 3 Mynediad Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Y RHONDDA 

Lefel 3 Mynediad Digidol

*Yn amodol ar gymeradwyaeth yn Aberdâr.

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad ar 
gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal modd i chi 
astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn 
gyda’r tîm Derbyn.

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/
course-search/?lang=cy

Mae’r adran yn 
gweithio gyda nifer 
o sefydliadau, gan 
gynnwys:
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TRIN GWALLT A  
THERAPI HARDDWCH

Mae dros 250,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y 
Diwydiant Gwallt a Harddwch ym Mhrydain, ac mae’n 
ymwneud â gwneud i bobl edrych a theimlo’n dda. 
Ydych chi eisiau bod yn un o’r bobl yma? 

Mae pob un o’r cyrsiau Trin Gwallt a Therapi Harddwch yn cael 
eu cyflwyno gan ein staff arbenigol, sy’n hynod fedrus ac sydd â 
phrofiad o weithio yn y sector, gyda llawer ohonyn nhw wedi rhedeg 
eu busnesau eu hunain yn flaenorol. Bydd gweithio ochr yn ochr â 
thiwtoriaid arbenigol yn rhoi mantais i chi o ran datblygu ethos ac 
agwedd broffesiynol. 

Rydyn ni’n gweithio gyda chwmnïau cynnyrch proffesiynol i roi 
hyfforddiant cyfoes i’n dysgwyr a mynediad at ystod o gyfleoedd 
i ddatblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw.

Caiff dysgwyr eu cefnogi gan ein staff creadigol i gymryd rhan mewn 
cystadlaethau sgiliau mewnol a chenedlaethol, gyda rhai’n ennill 
gwobrau efydd, arian ac aur.

Cyfleusterau Sba a Salon Gwych 
Mae gan bob campws ei salonau ei hunan sy’n bodloni safonau 
diwydiant ac sy’n cynnig ystod eang o driniaethau Trin Gwallt a 
Therapi Harddwch. Mae pob dysgwr yn cael cyfle i weithio yn un 
o’n salonau go iawn, sy’n agored i’r cyhoedd.
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Rhagor am
y cwrs
fan hyn:

Mae ein dysgwyr wedi 
cael gwaith mewn nifer 
o leoliadau, 
gan gynnwys:
Y Celtic Manor, Gwesty a 
Sba Lanelay, Gwesty a Sba 
Dewi Sant, Gwesty a Sba y 
Vale, Sba The Rose Retreat, 
Sba Laguna gwesty’r Park 
Plaza, Sba Mercure Holland 
House, Sba Holm House.
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TRIN GWALLT A THERAPI HARDDWCH

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

ABERDÂR / NANTGARW /

Y RHONDDA / YSTRAD MYNACH
Lefel 3 Mynediad Gwallt a Harddwch

Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Y RHONDDA
Lefel 1 Trin Gwallt a Therapi Harddwch Cyfunol 

ABERDÂR / NANTGARW /

YSTRAD MYNACH
Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Lefel 3 mewn Trin Gwallt

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

NANTGARW

Lefel 2 mewn Trin Gwallt a Cholur ar gyfer 
y Cyfryngau

Lefel 3 mewn Technoleg Ewinedd
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Mae cyn ddysgwr o Goleg y Cymoedd, Ross 
Davies, sy’n 26 oed ac yn dod o Lantrisant, 
wedi agor ei salon ei hunan, ‘Ross Alexander 
Hair Salon’, yn Nhonypandy, ac ym mis 
Rhagfyr dyfarnwyd sgôr salon 5 seren iddo 
gan y ‘Good Salon Guide’ gan ei gydnabod am 
ddarparu ‘dim byd ond y gwasanaeth gorau’.

Rhagor
fan hyn

“Ar ôl ymweld â Choleg y Cymoedd, daeth 
yn amlwg o’r dechrau y byddai’r coleg yn 
gallu darparu’r profiad ro’n i ei angen, gan 
fod yr amrywiaeth o offer oedd ar gael yn 
rhagorol; roedd fel gweithio mewn salon 
proffesiynol. Bydda i yn ddiolchgar am 
byth o fod wedi cael tiwtoriaid cwrs mor 
wych a helpodd fi i ddatblygu fy hyder yn 
y meysydd ro’n i eu hangen ar gyfer gyrfa 
lwyddiannus yn y sector.”

Ross Davies
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I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/ 
course-search/?lang=cy

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad 
ar gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal 
modd i chi astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. 
Trafodwch hyn gyda’r tîm Derbyn.
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 ( Uwch Steilydd Gwallt

 ( Rheolwr Salon

 ( Steilydd Llong Fordaith

 ( Arbenigwr Gwallt Priodasol

 ( Steilydd Teledu/Ffilm/Cyfryngau

 ( Arbenigwr Wigiau

 ( Harddwr

 ( Goruchwylydd Salon

 ( Perchennog Salon

 ( Therapydd mewn Awyren

 ( Therapydd mewn Cyrchfan Gwyliau

 ( Rheolwr Sba

 ( Cydlynydd Sba

 ( Goruchwylydd Sba

 ( Technegydd Ewinedd

 ( Therapydd Aeliau

 ( Ymgynghorydd Hyfforddiant Cynnyrch

 ( Datblygwr Cynnyrch

TRIN GWALLT A THERAPI HARDDWCH

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£20,000 £25,000

TRINIWR GWALLT

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£22,000 £32,000

RHEOLWR SALON

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£15,000 £22,000

THERAPYDD HARDDWCH

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£22,000 £33,000

DATBLYGWR CYNNYRCH
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SGILIAU BYW’N 
ANNIBYNNOL

Mae ein cyrsiau Sgiliau Byw’n 
Annibynnol yn helpu myfyrwyr sydd 
ag anghenion dysgu ychwanegol i 
symud ymlaen at eu camau nesaf. Mae 
ein hystod o lwybrau Sgiliau Byw’n 
Annibynnol yn eich galluogi i ddatblygu 
eich annibyniaeth, hunangynhaliaeth 
a sgiliau cymdeithasol gan wella’r 
cyfleoedd i symud ymlaen at fywyd, 
gwaith neu astudiaeth bellach.

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

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

Mae ein dysgwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn 
weithgar iawn yn y coleg. Dyma beth maen nhw 
wedi bod yn ei wneud:  
www.cymoedd.ac.uk/foundation
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Rhagor am
y cwrs
fan hyn:
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Mae’r adran yn gweithio 
gyda nifer o sefydliadau, 
gan gynnwys:

SGILIAU BYW’N ANNIBYNNOL LLWYBR 2

NANTGARW / YSTRAD MYNACH
Sgiliau am Oes

Sgiliau am Oes a Gwaith

ABERDÂR / NANTGARW /

Y RHONDDA / YSTRAD MYNACH
Archwilio Annibyniaeth

SGILIAU BYW’N ANNIBYNNOL LLWYBR 3

ABERDÂR / NANTGARW /

Y RHONDDA / YSTRAD MYNACH
Llwybrau Galwedigaethol

NANTGARW / YSTRAD MYNACH
Paratoi ar gyfer Gwaith ac Astudio

SGILIAU BYW’N ANNIBYNNOL LLWYBR 4

NANTGARW
Porth i Waith

Os nad ydych yn bodloni’r 
gofynion mynediad ar gyfer 
eich dewis gwrs, efallai y bydd 
dal modd i chi astudio’r pwnc 
ond ar lefel wahanol. Trafodwch 
hyn gyda’r tîm Derbyn.

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad ar gyfer 
unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen y cwrs ar ein gwefan: 
www.cymoedd.ac.uk/course-search/?lang=cy
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I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad 
ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen 
y cwrs ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/
course-search/?lang=cy

GWYDDONIAETH

Oes gennych chi ddiddordeb yn y byd 
gwyddoniaeth? Os felly, efallai mai ein 
cyrsiau Gwyddoniaeth Gymhwysol yw’r 
union beth rydych chi’n chwilio amdano 
– maen nhw’n ysgogi’r meddwl, yn 
ymarferol, a byddan nhw’n eich helpu i 
ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau 
gwyddonol. Bydd y cyrsiau yma’n eich 
paratoi ar gyfer astudiaeth bellach 
neu yrfa yn gweithio yn y diwydiant 
gwyddoniaeth gymhwysol.

Rhagor am y cwrs
fan hyn:
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Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad ar 
gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal modd i chi 
astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. 
Trafodwch hyn gyda’r tîm Derbyn.

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

YSTRAD MYNACH
Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Biowyddorau) 

NANTGARW

BTEC Lefel 3 Diploma Sylfaen mewn 
Gwyddoniaeth Gymhwysol

BTEC Lefel 3 Diploma Estynedig mewn 
Gwyddoniaeth Gymhwysol
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Enillodd Thomas Morgan, sy’n 19 oed ac 
yn dod o’r Coed-duon, Ragoriaeth* mewn 
Gwyddoniaeth Gymhwysol, ac mae wedi 
cael lle ym Mhrifysgol Glasgow i astudio 
Ffarmacoleg. Datblygodd angerdd am fioleg 
a fferylliaeth yn ystod ei astudiaethau yn y 
coleg ac roedd wrth ei fodd yn cymryd rhan 
mewn arbrofion yn y labordy. Ar ôl cael ei 
swyno gan y ffordd mae’r corff dynol yn 
ymateb i gynnyrch fferyllol, penderfynodd yn 
fuan mai’r pwnc yma oedd y llwybr iddo fe. 

Astudiodd cyn-brentis o Goleg y Cymoedd, 
Arfon Carhart, sy’n 26 oed ac yn dod o 
Bontypridd, Ddiploma Lefel 2 a 3 mewn 
Gwyddoniaeth Gymhwysol ac mae bellach 
yn gweithio fel Technegydd Cemeg ym 
Mhrifysgol De Cymru. 

Rhagor
fan hyn Rhagor

fan hyn

“Bues i’n ymchwilio i pa bosibiliadau 
gyrfa a allai fod o fy mlaen a dod i’r 
penderfyniad taw Ffarmacoleg oedd 
hynny gan ei fod yn gyfuniad perffaith 
o fioleg a chemeg. Dw i’n meddwl taw 
dyma’r llwybr gorau a allai fy helpu 
i gael effaith ar fywydau pobl.”

“Mae’r coleg yn fodern ac mae ganddo 
awyrgylch cyfeillgar gyda chyfleusterau 
labordy gwych. Roedd y cwrs yn wych am 
gwmpasu pwnc cyffredinol Gwyddoniaeth 
ei hunan, ac roedd yn ymdrin â theori 
sylfaenol ac uwch Ffiseg, Cemeg, Bioleg 
a Mathemateg yn ogystal â dysgu sgiliau 
labordy i chi sy’n gallu cael eu defnyddio’n 
hawdd yn y byd academaidd a’r diwydiant. 
Byddwn yn argymell Coleg y Cymoedd 
100% i unrhyw un – newidiodd y lle yma fy 
mywyd er gwell ac roedd hynny oherwydd 
y cwrs, yr unigolion a’r arbenigedd a 
gafodd ei ddarparu.”

Thomas Morgan

Arfon Carhart
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 ( Peiriannydd Biofeddygol

 ( Technolegydd Cardiofasgwlaidd

 ( Fferyllydd

 ( Gwenwynegydd

 ( Microbiolegydd

 ( Cytotechnolegydd

 ( Glanweithydd Deintyddol

 ( Sŵolegydd

 ( Haematolegydd

 ( Epidemiolegydd

 ( Technegydd Labordy

 ( Technegydd Gwyddor Bwyd

 ( Gwyddonydd Fferyllol

 ( Technegydd Cemegol

 ( Athro Gwyddoniaeth

 ( Gwyddonydd Bwyd

 ( Cemegydd Cosmetig

 ( Biocemegydd

 ( Meteorolegydd

 ( Gwyddonydd Biowybodeg

 ( Biolegydd Moleciwlaidd Golygu Genynnau

 ( Niwrowyddonydd

 ( Biolegydd Synthetig

GWYDDONIAETH

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£29,000 £47,000

FFERYLLYDD

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£28,000 £45,000

BIOCEMEGYDD

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£19,000 £24,000

TECHNEGYDD
LABORDY
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CHWARAEON   

Mae’r dewisiadau ffordd o fyw a’r newidiadau 
rydyn ni’n eu gwneud yn golygu bod 
rhagor o gyfleoedd i weithwyr proffesiynol 
chwaraeon, hamdden a byw’n iach. 

Beth bynnag fo’ch camp, eich diddordeb mewn chwaraeon 
neu’ch dewis o ran ffordd o fyw, gallwn eich helpu ar eich 
ffordd drwy wneud y canlynol:

• datblygu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd 
• cynnig profiad rheoli chwaraeon a pherfformiad i chi 
• eich helpu i ddilyn gyrfa mewn maes rydych chi’n   
  angerddol amdano

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

Byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth 
o sesiynau hyfforddi ymarferol, chwarae rôl a digwyddiadau 
chwaraeon. Byddwch yn cael cyfle i fynd ar ymweliadau 
gweithgareddau awyr agored ac anturus (ledled Prydain 
a’r tu hwnt), gwirfoddoli mewn gwyliau datblygu chwaraeon 
ac arsylwi sesiynau sy’n cael eu darparu gan hyfforddwyr 
elitaidd. Gall ymweliadau gan ystod eang o arbenigwyr 
o’r diwydiant chwaraeon roi blas i chi o waith y gweithwyr 
proffesiynol yn eich dewis faes o ddydd i ddydd.
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Rhagor am
y cwrs
fan hyn:
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Ochr yn ochr â’n cyrsiau academaidd craidd, 
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 yn ennill llawer o rowndiau terfynol 
yn barhaus. Mae canran uchel o’n chwaraewyr 
bellach wedi ennill capiau i dimau rhyngwladol 
Cymru o dan 18, o dan 20, y tîm saith bob ochr 
a’r tîm hŷn. Mae llawer yn gadael y coleg ac yn 
symud ymlaen i gael contractau proffesiynol 
gydag academïau a chlybiau amrywiol, ac 
mae eraill yn perfformio i’r safon uchaf mewn 
chwaraeon perfformiad prifysgol.

Academi Rygbi’r Gynghrair

Mae’r Academi yma wedi dwyn ffrwyth drwy 
ymrwymiad Rygbi’r Gynghrair Cymru a’r coleg 
i ddarparu amgylchedd i chwaraewyr talentog 
Rygbi’r Gynghrair Cymru dderbyn cymwysterau 
addysgol a hyfforddiant o’r safon uchaf. Mae’r 
Academi bellach wedi partneru â thîm y Salford 
Reds, sydd eisoes yn cynnig llawer o fanteision, 
ac mae nifer o chwaraewyr yn ymuno â rhaglen 
Academi Salford.

Academi Bêl-droed i Ferched

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ymuno â’r 
coleg i lansio Academi bêl-droed merched elitaidd. 
Mae dysgwyr yn dod o bob rhan o’r wlad i gyfuno 
sesiynau hyfforddi dyddiol ag astudiaeth lawn 
amser. Mae llawer o’n chwaraewyr wedi chwarae 
dros Gymru ar lefelau amrywiol, o’r timau gradd 
oedran i gemau rhyngwladol llawn.

Academi Bêl-droed i Ddynion

Mae ein Hacademi Bêl-droed wedi’i sefydlu 
mewn partneriaeth â Chlwb Merched a Bechgyn 
Cambrian a Chwm Clydach. Mae’r Academi’n 
chwarae ar lefelau amrywiol yng nghystadleuaeth 
Colegau Prydain, a chafodd ei derbyn yn 
ddiweddar i chwarae ar lefel uchaf cystadleuaeth 

www.cymoedd.ac.uk | 88

colegau categori un. Mae hyfforddiant ar y cae 
chwarae, sesiynau yn y gampfa a dadansoddi yn 
eich paratoi ar gyfer gemau wythnosol. Mae llawer 
o’n dysgwyr wedi ennill anrhydeddau cenedlaethol.

Academi Bêl-rwyd

Mae’r Academi yn agored i ddysgwyr sy’n astudio 
ar ein rhaglenni chwaraeon. Yn ogystal â sesiynau 
hyfforddi ar y cwrt, bydd dysgwyr yn elwa ar 
sesiynau cryfder a chyflyru, profion ffitrwydd 
rheolaidd, cyngor ar faeth a chymryd rhan mewn 
gemau cynghrair, cwpan a chyfeillgar. Mae llawer 
o gyn-ddysgwyr wedi symud ymlaen i gael 
anrhydeddau a chyfleoedd rhyngwladol gyda 
masnachfreintiau uwch gynghreiriau.

Academi Rygbi’r Undeb i Ferched 

Bydd ein hyfforddwyr a’n darlithwyr hynod 
gymwys yn helpu dysgwyr gyda phob agwedd 
ar eu hyfforddiant, o sesiynau cryfder a chyflyru, 
profion ffitrwydd rheolaidd a chyngor ar faeth. 
Bydd hyn yn gweithio ochr yn ochr â sesiynau ar 
y cae chwarae gyda’r nod o ddatblygu dysgwyr 
yn berfformwyr chwaraeon gwell.

Mae’r coleg yn darparu ystod o gyfleoedd 
i gymryd rhan a chystadlu mewn nifer o gampau 
ychwanegol hyd at lefel Colegau Cymru a 
Phrydain, gan gynnwys Pêl-foli a Phêl-fasged.

Mae gan yr adran bartneriaethau gyda nifer 
o sefydliadau, gan gynnwys:
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CHWARAEON  

STRAEON LLWYDDIANNAU  

CHWARAEON 21/22

Tair yn arwyddo cytundebau proffesiynol

Mae’r cyn-fyfyrwyr Ffion Morgan, Gwen Davies 
ac Ella Powell wedi arwyddo eu cytundebau 
proffesiynol cyntaf gyda thîm Pêl-droed Merched 
Bristol City.

Tîm Futsal Cymru dan 19

Cynrychiolodd Ellis Hibbert dîm Futsal Cymru 
o dan 19 yng ngemau rhagbrofol Pencampwriaeth 
UEFA yn erbyn Ffrainc a San Marino.

PÊL-DROED 

Cymru dan 19: Rowndiau Rhagbrofol Ewrop

Cafodd Jess Taylor a Hollie Smith eu dewis ar gyfer 
tîm o dan 19 Cymru ar gyfer gemau rhagbrofol 
Ewrop yn erbyn Lloegr, Gwlad yr Iâ a Gwlad Belg.

RYGBI’R UNDEB

Carfan Hyfforddi tîm dan 18 Undeb Rygbi Cymru

Cafodd Jacob Symes, Gavin Parry a Kenzie Jenkins 
eu dewis ar gyfer carfan hyfforddi tîm dan 18 Undeb 
Rygbi Cymru.

Tîm Rygbi dan 18 Caerdydd

Cafodd wyth o ddysgwyr eu dewis ar gyfer 
carfan tîm dan 18 Caerdydd i chwarae ym 
Mhencampwriaethau Gradd Oedran Rhanbarthol. 
Jacob Symes, Evan Wood, Gavin Parry, Kenzie 
Jenkins, Kai Carnell, Callum Dawe, Jack Payne, 
Sam Harris.

Cyfres Saith Bob Ochr Rygbi’r Byd

Cafodd y cyn-fyfyriwr Cole Swannack ei ddewis yng 
ngharfan saith bob ochr Cymru ar gyfer Cyfres Saith 
Bob Ochr HSBC Rygbi’r Byd a gynhaliwyd 
ym Malaga.

Pencampwriaeth Chwe Gwlad Cymru dan 20

Cyn-fyfyrwyr a gafodd eu dewis ar gyfer tîm Cymru 
dan 20 ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad: 
Alex Mann, Cameron Winnett, Rhys Barrett, Ethan 
Fackrell, Ellis Fackrell, Harvey Nash, Efan Daniel.

Rowndiau Rhagbrofol Ewrop
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RYGBI’R GYNGHRAIR

Pencampwriaethau dan 19 Ewrop

Mae carfan Cymru ar gyfer Pencampwriaethau dan 
19 Ewrop, sy’n cael eu cynnal yn yr Eidal ym mis 
Medi, yn cynnwys un ar ddeg o chwaraewyr sydd 
wedi bod drwy Academi Ddatblygu Genedlaethol 
Rygbi’r Gynghrair Cymru yng Ngholeg y Cymoedd.

Salford Red Devils

Mae pedwar o’n dysgwyr wedi arwyddo ar gyfer 
tîm y Salford Devils: Finn Yates, Scott Pritchard, Billy 
Walkey, Connor Lacey.

Cwblhaodd Kian Evans, sy’n 18 oed ac yn dod 
o Aberdâr, BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon. 
Mae wedi cael lle i astudio gradd mewn 
Cyflyru Chwaraeon, Adsefydlu a Thylino ym 
Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Astudiodd Jessie Taylor, sy’n 18 oed ac yn 
dod o Gaerllion, ar y cwrs Lefel 3 Chwaraeon. 
Tra oedd yn y coleg cynrychiolodd Gymru 
yn y tîm dan 19 yn 2021-22. Ar ôl cwblhau ei 
hastudiaethau’n llwyddiannus, mae wedi 
ennill cytundeb gydag Academi Bêl-droed 
Merched Man City.

“Roedd y darlithwyr o gymorth mawr o ran 
cydbwyso chwaraeon ac astudiaethau. 
Bydden nhw’n ein helpu drwy wneud iawn 
gydag astudio yn lle sesiynau hyfforddi, 
felly roedden ni’n cael cyfle ac anogaeth 
i wneud yn dda yn y ddau faes. Cafodd 
y cwrs BTEC ei argymell i fi gan sawl un 
arall ac mae wedi rhoi sylfaen dda i fi ar 
gyfer y brifysgol. Dw i wedi cael y cyfle 
i chwarae i dîm Gleision Caerdydd hyd 
yn oed oherwydd cysylltiadau’r coleg.”

Kian Evans

Jessie Taylor

Rhagor
fan hyn

Rhagor
fan hyn
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Mae gan ddysgwyr chwaraeon fynediad at y 
cae chwarae 4G yn Heol Sardis, sef cae rygbi 
Clwb Pontypridd, a chyfleusterau Academi 
Elît Caerffili ger campws Ystrad Mynach. Mae’r 
Ganolfan Chwaraeon Elitaidd gwerth £7 miliwn 
yn cynnwys meysydd rygbi a phêl-droed 4G o’r 
radd flaenaf. Mae perthynas waith agos hefyd 
gyda Phrifysgol De Cymru lle mae ganddon ni 
fynediad dyddiol at y cyfleusterau chwaraeon 
o’r radd flaenaf ar Gampws y Parc Chwaraeon 
yn Nhrefforest. Caiff y cyfleusterau eu defnyddio 
gan academïau’r coleg ar gyfer sesiynau 
ymarfer ac asesu ochr yn ochr â hyfforddiant 
a gemau cartref.

Mae campfa ymarferol newydd o’r radd 
flaenaf wedi’i chreu, mewn partneriaeth â 
Perform Better, ar gampws Ystrad Mynach. 
Mae’n cynnwys 4 rhesel a llwyfannau codi 
pwysau Olympaidd, pwysau rhydd, meinciau 
a pheiriannau ymwrthedd amrywiol. Mae’r 
gampfa hefyd yn cynnwys llain Astro er 
mwyn cynnal gwaith gyda sled, prowler 
a plyometrig. Yn ogystal, mae amrywiaeth 
o offer cardiofasgwlar (peiriant sgïo, beiciau 
sbin, peiriannau rhedeg ac ati) i ddiwallu holl 
anghenion defnyddwyr.

Rhagor am
y cwrs
fan hyn:

CHWARAEON   

CYFLEUSTERAU 

www.cymoedd.ac.uk | 92

Mae cynlluniau wedi’u cymeradwyo ar gyfer 
datblygu Canolfan Ragoriaeth Chwaraeon ar 
Gampws Nantgarw. Bydd y ganolfan gwerth 
miliynau o bunnoedd yn darparu cyfleusterau 
o’r radd flaenaf i ddysgwyr sy’n astudio ar y 
cyrsiau Chwaraeon i wella eu ffitrwydd a’u 
perfformiad, yn cynnwys:

 ( Neuadd Chwaraeon â phedwar cwrt

 ( Campfa ffitrwydd/cyflyru

 ( Cyfleusterau newid

 ( Ystafell driniaeth

 ( 10 ystafell addysgu

 ( Ystafell dechnoleg gwybodaeth

 ( Cyfleuster darlithio mawr

CHWARAEON 

NEWYDD AR GYFER 2023... 
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CHWARAEON 

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

NANTGARW 
Lefel 3 Mynediad Chwaraeon

NANTGARW / YSTRAD MYNACH 
Lefel 1 mewn Chwaraeon

Lefel 2 mewn Chwaraeon 

Llwybrau: 
Cyffredinol – pob camp

Rygbi’r Undeb (Nantgarw)

Pêl-droed i Ddynion (Nantgarw)

Pêl-rwyd i Ferched (Nantgarw)

Rygbi’r Undeb i Ferched (Nantgarw)

Rygbi’r Gynghrair (Ystrad Mynach)

Pêl-droed i Ferched (Ystrad Mynach)

*Lefel 3 mewn Chwaraeon 

Llwybrau: 
Cyffredinol – pob camp

Rygbi’r Undeb (Nantgarw)

Pêl-droed i Ddynion (Nantgarw)

Pêl-rwyd i Ferched (Nantgarw)

Rygbi’r Undeb i Ferched (Nantgarw)

Rygbi’r Gynghrair (Ystrad Mynach)

Pêl-droed i Ferched (Ystrad Mynach)
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* Mae dau opsiwn llwybr astudio ar 
Lefel 3:

Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

Chwaraeon, Ffitrwydd a 
Hyfforddiant Personol

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion 
mynediad ar gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, 
ewch i dudalen y cwrs ar ein gwefan:  
www.cymoedd.ac.uk 
course-search/?lang=cy

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion 
mynediad ar gyfer eich dewis gwrs, 
efallai y bydd dal modd i chi astudio’r 
pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch 
hyn gyda’r tîm Derbyn.

 ( Chwaraewr/Mabolgampwr

 ( Cydlynydd Chwaraeon

 ( Swyddog Datblygu

 ( Rheolwr Cymdeithas Chwaraeon

 ( Hyfforddwr Campfa

 ( Hyfforddwr Personol

 ( Athro Addysg Gorfforol

 ( Rheolwr Canolfan Chwaraeon

 ( Rheolwr Ffitrwydd

 ( Hyfforddwr Cryfhau a Chyflyru

 ( Therapydd Tylino Chwaraeon

 ( Cynorthwyydd Canolfan Chwaraeon

 ( Hyfforddwr Ffitrwydd

 ( Dadansoddwr Perfformiad

 ( Seicolegydd Chwaraeon

 ( Therapydd Chwaraeon

 ( Ffisiotherapydd

 ( Maethegydd

 ( Hyfforddwr Chwaraeon

CHWARAEON 

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£20,000 £31,000

THERAPYDD
CHWARAEON 

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£19,000 £30,000

RHEOLWR CANOLFAN
CHWARAEON 

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£16,000 £25,000

HYFFORDDWR
CHWARAEON 
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TEITHIO

Mae’r diwydiant teithio yn un o’r rhai 
mwyaf gwerth chweil a chyffrous yn y 
byd, gan fod pobl eisiau archwilio llefydd 
egsotig, mynd ar wyliau teuluol neu 
gynllunio teithiau gyda phartneriaid 
a ffrindiau. Does dim syndod bod y 
diwydiant teithio yn tyfu mor gyflym. 
Os ydych chi am fod yn rhan o’r 
diwydiant bywiog yma, mae dewis 
eang o yrfaoedd ar gael i chi.

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau, gwybodaeth 
a phrofiadau bywyd o wahanol feysydd o’r Diwydiant 
Teithio a Thwristiaeth drwy astudio gwahanol 
unedau ar y cyrsiau perthnasol. Bydd y pynciau’n 
cynnwys ymchwilio i wahanol gyrchfannau 
twristiaeth ledled y byd, diwydiant twristiaeth 
gwledydd Prydain, marchnata cynnyrch teithio 
a thwristiaeth, atyniadau ymwelwyr, meysydd awyr 
a chwmnïau hedfan, datblygiad teithio a thwristiaeth 
ym Mhrydain, gwasanaeth cwsmeriaid, i enwi dim 
ond rhai. 

Mae’r cwrs Criw Caban Awyr ychydig yn wahanol gan 
ei fod yn canolbwyntio ar y sgiliau a’r gofynion sydd 
eu hangen i weithio yn y diwydiant yna’n benodol. 
Bydd hyn yn cynnwys gwasanaeth, diogelwch, 
cymorth cyntaf, a hyfforddiant recriwtio a dethol. 
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Rhagor am
y cwrs
fan hyn:

Mae gan yr adran 
gysylltiadau â nifer o 
sefydliadau, gan gynnwys:
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Bydd elfen ymarferol i bob cwrs, a bydd hyn yn eich 
paratoi ar gyfer gofynion y diwydiant twristiaeth wrth 
i chi ddatblygu hyder a sgiliau personol, fel sgiliau 
cyfathrebu a chyflwyno. Yn ogystal, mae pob dysgwr 
yn profi amrywiaeth o gyrchfannau teithio 
a thwristiaeth drwy gydol y cwrs. 

Mae profiadau blaenorol yn cynnwys ymweliadau 
â chyrchfannau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 
Mae hyn yn dibynnu ar lefel yr astudio a’r unedau 
astudio ar y cyrsiau. Bydd myfyrwyr Lefel 3 Teithio 
a Thwristiaeth a Lefel 2 Criw Caban yn ymweld â 
chanolfannau hyfforddi proffesiynol i wella a mireinio 
eu sgiliau.

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

Cyfleusterau

Mae ganddon ni gaban ffug cyflawn ar ein campws 
yn Ystrad Mynach, a fydd yn helpu i wneud eich 
hyfforddiant yn fwy realistig.

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

YSTRAD MYNACH
Lefel 1 mewn Teithio a Thwristiaeth 

Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth 

Lefel 2 mewn Criw Caban Awyr

Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth 
gyda Chriw Caban Awyr

Lefel 3 Diploma Estynedig mewn 
Teithio a Thwristiaeth

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion 
mynediad ar gyfer unrhyw un o’n 
cyrsiau, ewch i dudalen y cwrs ar 
ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/
course-search/?lang=cy

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion 
mynediad ar gyfer eich dewis gwrs, 
efallai y bydd dal modd i chi astudio’r 
pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch 
hyn gyda’r tîm Derbyn.

www.cymoedd.ac.uk | 98

 ( Criw Caban

 ( Cynorthwyydd ar y Ddaear

 ( Cynrychiolydd Gwyliau

 ( Tywysydd

 ( Ymgynghorydd Teithio

 ( Trefnwr Teithiau

 ( Cynorthwyydd Teithio Awyr

 ( Swyddog Tollau

 ( Cydlynydd Bagiau

 ( Swyddog Mewnfudo

 ( Cynorthwyydd Archebion

 ( Asiant Gwasanaeth i Gwsmeriaid

 ( Cynorthwyydd Archebion

 ( Cynrychiolydd Trosglwyddo

 ( Cydlynydd Marchnata

 ( Diddanwr

 ( Cynrychiolydd Plant

 ( Personél Llong Fordaith

 ( Stiward Caban

 ( Derbynnydd mewn Gwesty

 ( Rheolwr Gwesty

 ( Gweinyddwr Trafnidiaeth

 ( Cynorthwyydd Atyniadau i Ymwelwyr

 ( Gwasanaethau gollwng bagiau mewn maes awyr

 ( Llu Ffiniau’r Deyrnas Unedig

 ( Tollau Tramor a Chartref

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£22,000 £29,000

YMGYNGHORYDD
TEITHIO 

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£18,000 £25,000

CRIW CABAN 

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£29,000 £45,000

CYNORTHWYYDD
TEITHIO AWYR 

TEITHIO

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG
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GWASANAETHAU AMDDIFFYN MEWN 
LIFRAI (GWASANAETHAU CYHOEDDUS)

Ydych chi wedi bod eisiau bod yn rhan 
o helpu pobl pan fyddan nhw ei angen 
fwyaf? Ydych chi’n ansicr pa un o’r 
Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai 
fyddai fwyaf addas i chi?

Bydd ein cyrsiau Gwasanaethau Amddiffyn 
mewn Lifrai a Gwasanaethau Cyhoeddus yn eich 
paratoi ar gyfer gyrfa mewn lifrai, boed hynny yn 
yr Heddlu, y Gwasanaethau Tân ac Achub neu’r 
Lluoedd Arfog. Yn ystod y cwrs byddwch yn ennill 
y cymwysterau, y sgiliau a’r cymwyseddau sydd eu 
hangen arnoch i’ch helpu i baratoi ar gyfer y broses 
recriwtio. Byddwch hefyd yn dysgu am bynciau 
fel dinasyddiaeth, iechyd a ffitrwydd, seicoleg, 
ymchwilio i leoliadau trosedd a throseddeg. Efallai 
y byddwch yn penderfynu defnyddio’r profiad a’r 
cymwysterau a enillwch i symud ymlaen at gwrs 
prifysgol hyd yn oed.

Byddwch yn mwynhau amrywiaeth o brofiadau 
ar y rhaglen, yn cynnwys ymweliadau ag 
amrywiaeth o Wasanaethau Cyhoeddus mewn 
Lifrai gan gynnwys yr Heddlu, y Gwasanaethau Tân 
ac Achub a gwahanol Luoedd Arfog. Yn ogystal, 
byddwch hefyd yn gwrando ar siaradwyr gwadd 
o’r gwasanaethau amrywiol, a fydd yn rhoi cipolwg 
i chi ar waith y gweithwyr proffesiynol yn eich 
dewis faes o ddydd i ddydd.

Mae’r adran yn gweithio’n 
agos gyda nifer o 
sefydliadau, gan gynnwys:

Rhagor am
y cwrs
fan hyn:

www.cymoedd.ac.uk | 100 www.cymoedd.ac.uk | 101



GWASANAETHAU AMDDIFFYN MEWN 
LIFRAI (GWASANAETHAU CYHOEDDUS)

CYRSIAU A

LLEOLIADAU 

NANTGARW / 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 *(trwy gyfrwng y Gymraeg)

Mae angen cliriad boddhaol gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar 
gyfer y cyrsiau yma.

* Bydd cyfle i ddysgwyr Cymraeg eu 
hiaith gynnal eu sgiliau iaith drwy ddewis 
yr opsiwn dwyieithog yma lle caiff rhai 
unedau o’r cwrs yma eu haddysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg a rhai unedau drwy 
gyfrwng y Saesneg.

I gael gwybodaeth fanwl a gofynion mynediad ar 
gyfer unrhyw un o’n cyrsiau, ewch i dudalen y cwrs 
ar ein gwefan: www.cymoedd.ac.uk/ 
course-search/?lang=cy

Os nad ydych yn bodloni’r gofynion mynediad ar 
gyfer eich dewis gwrs, efallai y bydd dal modd i chi 
astudio’r pwnc ond ar lefel wahanol. Trafodwch hyn 
gyda’r tîm Derbyn.
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 ( Swyddog Heddlu

 ( Swyddog Fforensig

 ( Swyddog Heddlu Milwrol

 ( Y Llynges

 ( Y Fyddin

 ( Yr Awyrlu Brenhinol

 ( Ymladdwr Tân

 ( Swyddog Prawf

 ( Swyddog Carchar

 ( Warden Carchar

 ( Swyddog Mewnfudo

 ( Swyddog Cyswllt

 ( Swyddog Gwyliadwriaeth

 ( Swyddog Llu’r Ffiniau

 ( Swyddog Gwarchodaeth Agos

 ( Swyddog Diogelwch

GWASANAETHAU AMDDIFFYN MEWN 
LIFRAI (GWASANAETHAU CYHOEDDUS)

LLWYBR GYRFA

A CHYFLOG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£21,000 £32,000

Y LLUOEDD ARFOG 

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£28,000 £41,000

SWYDDOG HEDDLU 

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£24,000 £32,000

YMLADDWR TÂN 
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DYSGU YN SEILIEDIG AR 
WAITH A PHRENTISIAETHAU

Rhagor am
y cwrs
fan hyn:

Os ydych mewn gwaith neu’n hunangyflogedig, 
gallai prentisiaeth fod yn addas i chi. Byddwch 
yn derbyn hyfforddiant o’r safon uchaf, yn 
datblygu eich sgiliau ac yn ennill cymwysterau 
yn y swydd.

Fel gweithiwr, byddwch yn ennill cyflog ac yn gweithio ochr yn 
ochr â staff profiadol i ennill sgiliau swydd-benodol. Byddwch 
yn dilyn hyfforddiant tuag at gymhwyster a gaiff ei gydnabod 
yn genedlaethol. Mae prentisiaethau yn agored i bob oed yn 
amodol ar feini prawf penodol.

Wrth wneud cais am brentisiaeth byddwch yn cael 
gwahoddiad i gwrdd ag un o’n haseswyr a thrafod beth 
sydd ynghlwm wrth brentisiaeth, a bydd gofyn i chi hefyd 
ymgymryd ag asesiad cychwynnol mewn llythrennedd 
a rhifedd i nodi unrhyw gymorth sydd ei angen.
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Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)

Byddwch yn gweithio tuag at Dystysgrif 
QCF-NVQ Lefel 2 yn y maes galwedigaethol 
o’ch dewis ynghyd â Thystysgrif Dechnegol 
a chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru 
mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a 
Llythrennedd Digidol. Byddwch yn derbyn 
hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith a all gynnwys 
mynychu’r coleg. Bydd Aseswr Seiliedig ar 
Waith yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn ymweld 
â chi yn eich gweithle ac yn monitro eich 
cynnydd. Ar ôl cwblhau’r cwrs bydd gennych 
gyfle i symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3.

Prentisiaeth Uwch (Lefel 3)

Byddwch yn gweithio tuag at Ddiploma 
QCF-NVQ Lefel 2 yn y maes galwedigaethol 
o’ch dewis ynghyd â Thystysgrif Dechnegol 
a chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru 
mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a 
Llythrennedd Digidol. Bydd Aseswr Seiliedig 
ar Waith yn cael ei neilltuo i chi a fydd yn 
ymweld â chi yn eich gweithle ac yn monitro 
eich cynnydd. Ar ôl cwblhau’r Brentisiaeth ar 
Lefel 3 gallech symud ymlaen at Brentisiaeth 
Uwch neu gwrs Addysg Uwch yn y brifysgol 
neu yng Ngholeg y Cymoedd.

Prentisiaethau Uwch (Lefel 4/5)

Mae’r Brentisiaeth Uwch yn rhaglen 
sy’n seiliedig ar waith ar gyfer pobl sy’n 
gweithio mewn swyddi rheoli neu uwch 
swyddi. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd 
i ennill cymwysterau ar Lefelau 4 a 5. Mae’r 
Prentisiaethau Uwch yn darparu hyfforddiant 
wedi’i ariannu sy’n benodol i sector y 
diwydiant, ochr yn ochr â Sgiliau Hanfodol 
Cymru a Thystysgrif Dechnegol.

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

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’n 
Prentisiaethau, ffoniwch yr Ysgol Dysgu yn 
Seiliedig ar Waith, 01443 810029 / 663162, 
neu e-bostiwch 
workbasedlearning@cymoedd.ac.uk

GOFYNION

MYNEDIAD

Rhaid i chi fod mewn gwaith yn 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 Cymraeg/
Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster 
Lefel 1 yn y maes perthnasol. 

AR GYFER LEFEL 3

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

AR GYFER LEFEL 4 / 5

2 bwnc Safon Uwch neu gymhwyster 
Lefel 3 yn y maes perthnasol.
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Cwblhaodd Arjundeep Singh, sy’n cael ei 
adnabod fel Deep ac sy’n 21 oed o Gaerdydd, 
Lefel 3 Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol 
gyda Gradd Rhagoriaeth Dwbl. Astudiodd 
yng Ngholeg y Cymoedd fel rhan o’i 
brentisiaeth gyda British Airways. 

“Mae Coleg y Cymoedd yn lle gwych i 
astudio, mae ganddo lawer o wahanol 
gyfleusterau ac mae’n ddysgu ymarferol 
iawn. Cefais fy anfon yno gan fy nghyflogwr, 
British Airways, fel rhan o fy mhrentisiaeth. 
Yr uchafbwynt i fi tra oeddwn i yn y coleg 
oedd dysgu mewn amgylchedd newydd a 
chwrdd â phobl newydd. Llwyddais i fod yn 
‘Fyfyriwr y Flwyddyn’ yn y coleg, ‘Prentis 
y Flwyddyn’ yn y coleg a hefyd ‘Prentis 
y Flwyddyn’ yng ngwobrau Clwb Busnes 
Caerffili. Byddwn i’n argymell Coleg 
y Cymoedd, 100%.”

Arjundeep Singh 

Gweler
dolen YouTube
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 ( Cyfrifyddiaeth

 ( Bricwaith

 ( Gweinyddu Busnes

 ( Technegau Gwella Busnes

 ( Gwaith Coed

 ( Peirianneg Sifil

 ( Gwasanaeth i Gwsmeriaid

 ( Blynyddoedd Cynnar / 
 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 ( Trydanol

 ( Peirianneg

 ( Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 ( Lletygarwch ac Arlwyo 

 ( Systemau Mewnol 

 ( Rheolaeth

 ( Paentio ac Addurno

 ( Gweithrediadau Peiriannau

 ( Plastro

 ( Gwaith Chwarae

 ( Plymio

 ( Peirianneg Rheilffyrdd / Trydaneiddio 

 ( Gwyddoniaeth

 ( Tirfesur

 ( Cynorthwywyr Addysgu

 ( Arwain Tîm

 ( Rheoli Gwastraff Cynaliadwy

 ( Y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD)

DYSGU YN SEILIEDIG AR WAITH A 
PHRENTISIAETHAU

MAE LLWYBRAU

PRENTISIAETH YN CYNNWYS

Mae Llwybrau ar gael mewn Prentisiaethau Sylfaen, Uwch neu Bellach (ddim ar gael ym mhob maes). I gael rhagor 
o wybodaeth am ein Prentisiaethau, ewch i’n gwefan www.cymoedd.ac.uk, ffoniwch yr Ysgol Dysgu yn Seiliedig ar 
Waith, 01443 810029 / 663162 neu e-bostiwch workbasedlearning@cymoedd.ac.uk
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Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£16,000 £21,000

SYRFËWR

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£14,000 £20,000

GWEINYDDU BUSNES

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£14,000 £20,000

PEIRIANNEG

Cyflog Cychwynnol Cyflog Cyfartalog

£15,000 £18,000

PLYMIWR

CYFLOGAU

PRENTISIAID
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Aberdare 
01685 887500 
enquiries@cymoedd.ac.uk

Nantgarw 
01443 662800 
enquiries@cymoedd.ac.uk

Rhondda 
01443 663202 
enquiries@cymoedd.ac.uk

Ystrad Mynach 
01443 816888 
enquiries@cymoedd.ac.uk

facebook.com/ColegyCymoedd 
@ colegycymoedd

“Byddwn yn argymell 
Coleg y Cymoedd 
100% i unrhyw un – 
newidiodd y lle yma 
fy mywyd er gwell ac 
roedd hynny oherwydd 
y cwrs, yr unigolion a’r 
arbenigedd a gafodd 
ei ddarparu.”

Arfon Carhart, 
Cyn-brentis y Cymoedd 


