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Benvolguts alumnes i famílies 

Benvinguts al nou curs escolar 2020/2021. El dilluns 21-09-2020 es farà la presentació del curs dels 
cicles de grau superior a l’hora i aula assignades.  

Els adjuntem la següent informació d’interès: 

- PRESENTACIÓ D’INICI DE CURS: DATA, HORES I  RELACIÓ D’AULES   

- LLISTAT DE LLIBRES  

- INFORMACIÓ SOBRE CONVALIDACIONS 

- BEQUES  

- NORMATIVA D’ASSISTÈNCIA 

 

 

Aprofitem la comunicació per informar que a partir de setembre podran trobar a la nostra pàgina web el 
Pla d’organització per a l’obertura de centres 2020/2021. Document de referència en el funcionament 
del centre amb totes les qüestions relacionades per la COVID-19. 

Els convidem a que visitin la nostra pàgina web:  https://institutjoanoro.cat/ per conèixer les 
novetats.  

Aprofitem per desitjar-los unes bones vacances d’estiu, donar al nou alumnat la benvinguda al centre i 
esperem que tingueu un bon curs 2020/2021. 

 

 

 

Cordialment, 

Manel García Sánchez 

Cap d'estudis de Cicles Formatius 

 

Martorell,  Juliol de 2020 

 

https://institutjoanoro.cat/
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PRESENTACIÓ D’INICI DE CURS: DATA I RELACIÓ D’AULES I HORES 

 

Cal presentar-se al vestíbul de l’institut el dia corresponent  una mica abans de l’hora especificada. El 
tutor/a de cada grup cridarà als alumnes i els conduirà a les aules assignades. A la taula següent 
trobareu el dia,  l’hora i l’aula. Recordeu que  us heu d’esperar a l’entrada. 

 

 

 

 

CICLE FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

21  DE SETEMBRE 
HORA AULA 

CFGS Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat & Química 

ambiental curs 1r 
15:30 P1 (planta 1) 

CFGS Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat & Química 
ambiental curs 2n 

15:45 P3 (planta 1) 

CFGS Màrqueting i publicitat 1r curs 16:00 P5 (planta 1) 

CFGS Màrqueting i publicitat 2n curs 16:15 S1 (planta 2) 

CFGS Automoció 1r curs 16:30 S14 (planta 2) 

CFGS Automoció 2n curs 16:45 S8 (planta 2) 

CFGS Documentació i administració sanitària 1r curs 17:00 S9 (planta 2) 

CFGS Documentació i administració sanitària 2n curs 17:15 S11 (planta 2) 
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SAD0. DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA 

LLIBRES CURS 2020-2021 

Mòdul Nom del llibre ISBN Editorial Curs 

MP11 Formació i orientació laboral essencial 9788448612108 McGraw-Hill 1r 

MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora 9788448614287 McGraw-Hill 2n 

MP13 Nursing 1. Student's book 9780194569774 Oxford 2n 

          

INFORMACIONS DEL  DEPARTAMENT 
No poseu el nom ni folreu els llibres fins que els corresponents professors confirmin a classe que són els correctes. 
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INFORMACIÓ AMPA 

Aquells socis de l’AMPA que realitzin la compra a la LLIBRERIA BERNADAS (av. Germans Martí, n.11 de 
Martorell, Tel. 937751591) o a la LLIBRERIA ALFAMBRA ( Carrer Dr. Lluís Gaya, 4, 08760 Martorell, 937 
76 91 45) podran gaudir d’un descompte. Cal portar el carnet de soci o resguard de pagament.  

 

INFORMACIÓ CONVALIDACIONS 

És condició necessària per demanar convalidacions, estar matriculat dels crèdits o mòduls 
corresponents. Demaneu informació a secretaria. 

BEQUES 

Podreu tota la informació a la web:  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-
postobligatoris 

Igualment, en iniciar-se el curs, el vostre tutor també us informarà. 

NORMATIVA D’ASSISTÈNCIA 

ASSISTÈNCIA  

L’assistència de l’alumnat és obligatòria a totes les hores previstes de cada crèdit o unitat formativa que 
cursi i a totes les hores del crèdit o mòdul de Formació en Centres de Treball. 

L’assistència és condició necessària per a l’avaluació continuada. En cas de falta d’assistència sense 
justificació, es perdrà el dret d’avaluació continuada i s’aplicaran les Normes d’Organització i 
Funcionament de Centre. 

FALTES I RETARDS 

Si l'alumne no assisteix a una hora, caldrà que presenti un justificant explicant-ne el motiu i que ho 
comuniqui al professor afectat. 

INFORMACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Els pares, mares i alumnes disposaran d’un d’usuari i contrasenya amb el que podran entrar des de la 
nostra pàgina web a un portal on podran fer el seguiment de les faltes d’assistència i incidències. El codi 
es facilitarà el dia de la reunió informativa de pares i mares a l’inici del proper curs. 

 

 


