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14 de setembre: Presentació dels CFGM. 

 QU11-1 i QU20-1 a les 15:15 h a la porta principal.  

 QU11-2 i QU20-2 a les 15:30 h a la porta principal. 

 

15 de setembre: Inici de les classes dels CFGM en horari normal. 

 

16 de setembre: Presentació dels CFGS. 

 QUB0M-1 i QUD0M-1 a les 09:30 h a la porta principal.  

 QUB0M-2 i QUD0M-2 a les 09:30 h a la porta de l’hort.  

 QUB0T-1 i QUD0T-1 a les 15:30 h a la porta principal.  

 QUB0T-2 i QUD0T-2 a les 15:45 h a la porta principal.  

 

17 de setembre: Inici de les classes dels CFGS en horari normal. 

 

Les presentacions i inicis de classes dels diferents cicles formatius es desenvoluparan amb el 

següent protocol: 

 

1. L’alumnat estarà al lloc convocat (porta principal / porta de l’hort) en el dia i hores indicats 

en aquest full. Es prega màxima puntualitat. 

 

2. Un/a professor/a sortirà i farà una crida per ordre de llista per a accedir al centre, un cop 

se t’hagi nomenat, cal que entris al centre posant-te gel hidroalcohòlic a les mans (el 

facilitarem) i sent imprescindible l’ús de mascareta ben posada (l’heu de portar), així com 

respectant la distància social d’1,5 metres. 

 
3. Has d’anar directament a l’aula (se t’indicarà on és) i entrar per seure allà de manera 

individual. 

 
4. El/la tutor/a farà una presentació del curs a l’aula (duració aproximada d’un parell d’hores). 

En cap moment ens podem treure la mascareta mentre estem a l’aula i/o al centre. 

 
5. Un cop acabi la presentació, sortirem del centre respectant sempre la distància social 

interpersonal comentada. 

 

Si teniu cap dubte el centre romandrà obert a partir del dia 1 de setembre en horari de 9 a 

14h.  

 

Cordialment, 

L’Equip Directiu 

INICI DEL CURS 20-21 FP 


