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A les famílies de l’alumnat de Formació Professional
Benvolgudes famílies,
Amb aquesta comunicació els volem informar de les activitats i dels temes organitzatius de
l’inici del proper curs 2020-2021.
1.

Venda de llibres

La venda de llibres es fa a través de la pàgina web de l’Escola (botiga de llibres online)
2.

Material

Per als alumnes dels cicles de la branca sanitària: La venda de la roba dels cicles de la branca
sanitàries es fa mitjançant la pàgina web de l’Escola (botiga d’activitats online).
Agenda i carpeta: aquest material és obligatori i es factura dins del rebut mensual d’Escola. Es
lliurarà a l’alumnat al mes de setembre.
3.

Entrevistes inicials dels alumnes amb els tutor/es

Tots els alumnes han d’entrevistar-se personalment amb el tutor/a que els correspongui,
segons el següent horari i la primera lletra del seu cognom.
Formació Professional ( matí)
14 de setembre
09:00 h
Lletres
10:00 h
Lletres
11:00 h
Lletres
12:00 h
Lletres

A, B, C
D, E,F
G, H, I,
J, K, L,

15 de setembre
9.00 h
Lletres M,N,O
10.00 h
Lletres P,Q,R
11:00 h
Lletres S,T,U,V
12:00 h
Lletres W,X,Y,Z

Formació Professional ( tarda)
14 de setembre
15:00 h
Lletres
16:00 h
Lletres
17:00 h
Lletres
18:00 h
Lletres

A, B, C
D, E,F
G, H, I,
J, K, L,

15 de setembre
15.00 h
Lletres M,N,O
16.00 h
Lletres P,Q,R
17:00 h
Lletres S,T,U,V
18:00 h
Lletres W,X,Y,Z

Al vestíbul de l’Escola hi haurà les llistes de les classes on l’alumnat podrà consultar el grup, el
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tutor/a i l’aula o l’ espai on es realitzarà l’entrevista.
Si per circumstàncies especials, un alumne no pot assistir a l'entrevista, ho ha de comunicar a
la recepció del centre el més aviat possible.

4.

Documents

●
Els alumnes que s'incorporen nous al centre lliuraran al tutor/a les notes del curs
anterior, i una fotografia tipus carnet (si no l’han lliurat a secretaria). En el cas que l’alumne,
tingui algun informe mèdic, rellevant, haurà de portar una fotocòpia del document.
●
Els alumnes de segon dels cicles formatius, que tinguin el carnet de família nombrosa o
monoparental cal que en portin una fotocòpia (és necessària per a la inscripció a les PAU).
5.

Inici de les classes

Dimecres 16 de setembre.
El dia d’inici es farà una presentació del curs i hi haurà una sessió tutorial on es lliurarà el
dossier de l'alumne i es donaran les primeres informacions pròpies de l'inici del curs.
6.

Reunions de famílies

Les reunions de famílies es faran a principis d'octubre. Les dates concretes es comunicaran una
vegada iniciat el curs.
7.

Quotes alumnes FP

CFGM Infermeria
CFGS Laboratori
CFGS Animació 3D
CFGS Imatge Diagnòstic i
Medicina Nuclear
CFGS DAM

QUOTA
E.R.
349,39
409,81
420,32
404,56
335,00

10
9
9
9

TOTAL CURS
anual
3.493,90
3.688,29
3.782,88
3.641,04

setembre - juny
setembre - maig
setembre - maig
setembre - maig

9

3.015,00

setembre - maig

QUOTES

QUOTES

Les excursions, sortides i activitats extraordinàries es facturen a part.

8.

Servei de menjador

Els alumnes de FP disposen d’un espai de menjador propi, la CANTINA, on poden dinar amb el menjar
que portin de casa.
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L’horari setmanal de menjador serà de dilluns a divendres de les 13:30 a les 15:30 hores. Hi haurà
diferents torns amb els següents horaris:
●
De 13:30 a 14:00
●
De 14:00 a 14:30
●
De 14:30 a 15:00
●
De 15:00 a 15:30

Caldrà fer-ne reserva setmanalment i indicar franja horària triada a la recepció de l’escola.
9.

Taquilles

L’objectiu de les taquilles és guardar-hi llibres de text i altres materials. La companyia d’assegurances
no pot fer cap valoració dels objectes que es guardin a dins, per tant, aconsellem no deixar-hi cap objecte
de valor.
Les taquilles van amb combinació, i el cost anual de lloguer és de 68 €.

La reserva de la taquilla es farà a través de la botiga d’activitats online de la pàgina web
de l’Escola durant els mesos de juliol, agost i fins el 6 de setembre. All moment de la reserva es

●

fa un pagament de 34 €.
●

10.

Els 34 € restants es facturaran all mes d’octubre.

Quota d’orfenesa (assegurança de vida)

L’Escola facturarà aquesta quota al mes de novembre per valor de 35 € anuals a tots els alumnes d’FP.
Aquest import cobreix el dos progenitors.

11.

Beques a l’estudi de caràcter general

La convocatòria surt a l’estiu i normalment el termini de presentació és fins al 30 de setembre del curs
per al qual es sol·licita.
La presentació de sol·licituds es realitza a través de la web del Departament d’Ensenyament:
http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/Beques-decaracter-general-per-a-estudis-postobligatoris

Cal portar a la secretaria de l’escola elresguard de la sol·licitud i un certificat amb la nota mitjana de
l’últim curs realitzat.

Rebeu la nostra salutació.
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Atentament,
L'Equip Directiu
Barcelona, juliol de 2020
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