FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sant Vicenç dels Horts, 21 de juny de 2017

CIRCULAR INFORMATIVA CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
INICI DE CURS 2017-2018
Benvolguts pares i alumnes de Cicles Formatius:
Una vegada enllestit el curs actual i ja a punt de gaudir de les vacances d’estiu que esperem siguin
del tot profitoses, ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar una sèrie d’informacions que poden
ser del vostre interès per portar a bon terme el proper curs escolar.
Pel que fa a llibres, dossiers, eines i material divers, podreu consultar el llistat a partir del dilluns
26 de juny a la nostra pàgina web.
El curs 2017-2018 s’iniciarà el dimarts, 12 de setembre de 2017.
Aquesta jornada inicial tindrà la següent estructura:



Grups de primer curs  08.30 hores a l’auditori
Grups de segon curs  08.30 hores a la classe

En aquesta benvinguda es lliuraran informacions d’inici de curs. No caldrà dur els llibres, però sí
convindria dur estoig, paper i agenda escolar.
En l’inici del curs és important realitzar una trobada individual entre l’alumne/a i el/la tutor/a del curs
per informar sobre aspectes acadèmics, llibres, materials necessaris, desenvolupament del curs,
pràctiques en empresa, etc. És per això que aquest primer dia i després de l’activitat grupal els
alumnes s’entrevistaran amb el/la tutor/a coresponent.
Les classes començaran normalment el dimecres, 13 de setembre de 2017 segons els horaris de
cada grup.
Us informem també que durant les primeres setmanes de classe us arribarà una carta informativa
pels pares per presentar-vos d'una forma més personal i directa les característiques més
significatives del curs.
Agraint la vostra atenció i desitjant-vos un bon estiu a tots, rebeu una cordial salutació del Claustre
de Professors de Cicles Formatius i de tot l’Equip Docent del nostre Centre.
Molt cordialment,

Eva Aguiló Samitier
Directora

Carles Bel
Cap d’estudis de Cicles Formatius

