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Benvingudes i Benvinguts al curs 2020-2021 
   del Centre de Formació de Persones Adultes Barceloneta 

 
    Inici de les classes: 21 de setembre 
    Finalització de les activitats escolars: 22 de juny 
 
Primer Trimestre 

 Dijous 24 de setembre de 2020, La Mercè, Festa Major de Barcelona 

 Dilluns 12 d’octubre de 2020, Festa de la Hispanitat 

 Dilluns 7 de desembre de 2020, festa de lliure elecció del centre 

 Dimarts 8 de desembre de 2020, Dia de la Constitució 
Vacances de Nadal 
Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos 

Segon Trimestre 

 Dilluns 15 de febrer de 2021, festa de lliure elecció del centre. 
Vacances de Setmana Santa 
Del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos 

Tercer Trimestre 

 Dilluns 3 de maig de 2021, festa de lliure elecció del centre 

 Dilluns 24 de maig de 2021, Dilluns de Pasqua Granada 
 

Normativa general: 
 
● En iniciar el curs es lliurarà a tot l’alumnat el carnet d’estudiant. 

● Hi haurà una avaluació trimestral de tots els grups on es valorarà l’assistència i el 

grau d’assoliment dels objectius i continguts del curs. 

● La tutora o tutor us convocarà a la tutoria trimestral i us comunicarà el resultat de 

la vostra avaluació. L’assistència a aquesta tutoria és obligatòria. 

● En finalitzar les classes i sempre que l’avaluació global sigui positiva, l’alumne/a 

rebrà un certificat corresponent al curs i nivell que hagi cursat.  

● Tots els ensenyaments impartits són presencials, l’assistència a classe, per tant, 

és obligatòria. 

1. Quan les classes són diàries, la falta d'assistència durant deu dies lectius 

consecutius sense justificació comporta la baixa de l'alumne/a. 

2. En els altres tipus de cursos, la no assistència durant 2 setmanes 

seguides, sense justificació, comporta la baixa de l’alumne/a. 

● Cal que l’alumnat arribi amb puntualitat. La decisió de permetre l’accés a l’aula un 

cop començada la classe depèn del professor/a. 

● No està permès fumar a cap instal·lació de l’escola. 

● No està permès l’ús del telèfon mòbil a classe. 

● Cal respectar i tenir cura del material i de les instal·lacions comunitàries del 

centre.  

● L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del Centre. Així, cada 

classe pot escollir un/a delegat/da que serà la persona encarregada de 

comunicar al tutor/a qualsevol problema o suggeriment i representarà al grup 

davant de l’alumnat i la direcció. També es podrà coordinar amb els 

representants de l’alumnat al Consell Escolar. 
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● Cada classe té assignada un/a mestre/a tutor/a. L’horari d’atenció a l’alumnat 

d’aquesta tutoria, així com l’horari d’atenció al públic de l’equip directiu, estarà 

exposat a la secretaria (2a planta) o a la sala de professorat (3a planta). 

● És fonamental el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. La 

direcció de l’Escola es reserva l’ús de sancionar l’alumne/a que tingui una 

dinàmica de funcionament personal incompatible amb l’escola o amb la resta 

d’estudiants. 

● Segons normativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, l'alumne/a que hagi cursat dues vegades el mateix nivell de qualsevol 

dels ensenyaments de formació d'adults i no l'hagi superat no es pot tornar a 

matricular novament, excepte en els ensenyaments de Llengua Catalana i 

Llengua Castellana. 

● Per qualsevol aportació o suggeriment que vulgueu fer, podeu comptar amb els 

representants de l’alumnat del Consell Escolar. 

● Amb el pagament de la quota de material, passeu a formar part de l’Associació 

Dóna-li Corda i teniu dret a participar en totes les seves activitats. 

● Matriculació:  En cap cas es considera matriculat/da a cap alumne/a que no hagi 

presentat tota la documentació sol·licitada. 

 

MESURES COVID-19 

 
 

 L’ús de mascareta és obligatori dins tot el recinte escolar, també quan 

s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Si un alumne no porta 

mascareta se li negarà l’accés al centre. 

 Abans d’entrar a l’escola es realitzarà el control diari de la temperatura dels 

alumnes. Si supera els 37,5º es negarà l’entrada a l’alumne. 

 L’alumnat adoptarà totes les mesures de prevenció: En entrar a l’escola es 

desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic i durant la seva permanència 

al centre respectarà la distància de seguretat i portarà mascareta. 

 L’alumnat col·laborarà en les tasques de neteja desinfectant la seva taula i 

la seva cadira. 

 L'alumnat serà respectuós amb l'horari establert d'entrades i sortides com 

a mesura de seguretat. 

 L'alumnat no compartirà material escolar com ara llibretes, fotocòpies, 

bolígrafs, llapis, etc., amb altres companys. Tot el material escolar ha de 

ser d'ús propi. 

 L'ús de l'ascensor està restringit a persones amb mobilitat reduïda o 

problemes de salut. La capacitat màxima de l'ascensor és de 2 persones. 

La resta d'alumnat farà servir les escales. 

 L’alumne signarà una declaració de responsabilitat del seu estat de salut. 


