Curs 2017-2018
CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ
1.- Horari del curs. Professorat
Dilluns

Dimarts

9h – 10h

Dimecres

divendres

Naturals

Tecnologia
Matemàtiques

10h- 11h

Matemàtiques

Matemàtiques

11h – 12h

Castellà

Castellà

12h – 13h

Català



Dijous

Català

Socials

Anglès

Anglès

Dimarts, dimecres i divendres es farà un descans de 10 minuts (10:55 – 11:05)

Professorat:
Català: Mònica Ferrando
Castellà: Pep Federico
Anglès: Mònica Ferrando
Ciències Naturals: Pep Federico
Ciències Socials: Mònica Ferrando
Matemàtiques: Pep Federico
Tecnologia: Pep Federico
2.- Material del curs
En totes les assignatures s’utilitzaran dossiers preparats pel professorat. Aquests materials
són obligatoris i s’han d’adquirir durant la primera setmana de classe. El punt de venda és la
impremta Gràfiques Argra situada a l’avinguda Lluís Companys, 47 de Mataró. Els de llengua
castellana cal anar-los a comprar la llibreria Tramvia de la Plaça Granollers.
3.- Normes de funcionament del centre:
- L’assistència mínima de l’alumnat per tal de tenir dret al certificat del curs ha de ser d’un
80% a cada una de les matèries. La no assistència no justificarà, en cap cas, la ignorància
de la informació donada.
- La falta d’assistència ininterrompuda i injustificada durant 2 setmanes causarà baixa
automàtica del curs.
- Cal respectar l’horari d’inici i de finalització de les classes i no sortir de l’aula entre classe i
classe. No es permetrà l’entrada a l’aula un cop iniciada la classe i caldrà esperar la següent
classe fora del centre. Els casos particulars es tractaran directament amb el tutor de l’aula.
- Durant la classe, el mòbil ha d'estar apagat i desat. En cas contrari, l’alumne/a haurà de
sortir de l’aula i no podrà tornar a entrar fins l’endemà. Aquest fet comportarà tenir falta
d’assistència a la resta de classes del dia. Per qualsevol emergència, es pot fer ús del
telèfon del centre (93.798.73.75).
- Per garantir el bon funcionament del centre, cal mantenir una conducta adequada,
respectar el material i les instal·lacions del centre.
- Cal portar tot el material necessari per cada una de les matèries que pertoquin.
- A l’aula no és permès menjar ni beure.
- Horari d’atenció a l’alumnat: Dimarts de 9h a 10h

4.- Calendari

Calendari del curs 2017-2018
25 de setembre
12 d’octubre
13 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
7 de desembre
8 de desembre
12 de desembre
22 de desembre

Inici de les classes
Festa del Pilar
Festa de lliure disposició
Festa de Tots Sants
Festa: dia de la Constitució
Festa: lliure disposició
Festa de la Immaculada concepció
Avaluació curs de preparació a les proves
d’accés als CGM)
Festa a l’escola de final de trimestre

23 de desembre – 7 de gener
8 de gener
12 de febrer
23 de març

Vacances de Nadal

Inici classes 2n. Trimestre
Festa de lliure disposició
Final 2n. Trimestre
24 de març - 2 d’abril

3 d’abril
24 d’abril
30 d’abril
1 de maig
Primer/segon dimecres de maig
21 de maig
30 de maig
9 de juny
13 de juny

Vacances Setmana Santa
Inici classes 3r. Trimestre
Avaluació final curs de preparació a les
proves d’accés als CGM
Festa: lliure disposició
Festa del treball
PROVA D’ACCÉS
Festa local: Pasqua Granada
Avaluacions finals
Sortida final de curs de tot el centre
Festa a l’escola de final de curs

5.- El Centre de Formació Alarona a la web
Pàgina web del centre: https://agora.xtec.cat/afaalarona
Aula virtual: http://agora.xtec.cat/afaalarona/moodle/
6.- Beques

! Termini de sol·licitud: del 11 d'agost al 3 d'octubre de 2017

Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs
acadèmic 2017-2018 cursen ensenyaments postobligatoris.
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudispostobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
REUNIÓ D’INICI DE CURS PER LES FAMÍLIES AMB FILLS MENORS D’EDAT:
- Dimecres, 18 d’octubre, a les 20:00 hores . Més endavant donarem el full amb la
convocatòria.

