CIRCULAR INFORMATIVA D’INICI DE CURS
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Benvolgudes i benvolguts,

primer de tot, us volem donar la benvinguda al curs 2021-22 i esperam que us trobeu
tots bé de salut. Seguint la normativa actual, estem adaptant el centre i aplicant les
mesures organitzatives i sanitàries necessàries per tenir la millor tornada possible a
les aules.

A continuació us donam les informacions principals per a l'organització de l’inici de
curs:

Acollida a les famílies
La reunió d’acollida a les famílies de l’alumnat de formació professional està
enfocada a resoldre dubtes o inquietuds i es durà a terme el proper dimarts 21 de
setembre a les 18h. Aquesta reunió es farà telemàticament i, prèviament, trobareu a
la web del centre una presentació amb les informacions més rellevants. L’enllaç a la
reunió és el que us indiquem a continuació:
meet.google.com/coj-xqum-vmg

Acollida a l’alumnat
L’acollida a l’alumnat de formació professional es farà de forma esglaonada com
s’indica a continuació:

Formació professional bàsica (torn matí)
DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
Curs i Grup
Perruqueria i estètica (1r i 2n)

HORARI

LLOC

de 8.30h a 10.30h

Recinte Firal Maó

Cicles formatius de Grau Mitjà (torn matí)
DILLUNS 27 DE SETEMBRE
Curs i Grup

HORARI

LLOC

Cures auxiliars d’infermeria

de 8.30h a 10.30h

Centre

Perruqueria i cosmètica capil·lar (1r i 2n)

de 9.30h a 11.30h

Recinte Firal Maó

Guia del medi natural i temps lliure (1r)

de 9.30h a 11.30h

Recinte Firal Maó

Cicles formatius de Grau Mitjà (torn de capvespre)
DILLUNS 27 DE SETEMBRE
Grup
Cures auxiliars d’infermeria (1r)
Atenció a persones en situació de
dependència (1r i 2n)

HORARI

LLOC

de 15.30h a 17.30h

Centre

de 15.30h a 17.30h

Centre

Cicles formatius de Grau Superior (torn de matí)
DIMARTS 28 DE SETEMBRE
Grup
Ensenyament i animació
socioesportiva (1r i 2n)

HORARI

LLOC

de 8.30h a 10.30h

Recinte Firal Maó

Cicles formatius de Grau Superior (torn de capvespre)
DIMARTS 28 DE SETEMBRE
Grup

HORARI

LLOC

Educació infantil (1r i 2n)

de 15.30h a 17.30h

Centre

Integració social (1r i 2n)

de 15.30h a 17.30h

Centre

Laboratori clínic i biomèdic (1r i 2n)

de 15.30h a 17.30h

Centre

Demanam la màxima puntualitat tant a l’arribada com a la sortida.
L’alumnat en torn de matí que va al centre entrarà per la porta d’accés del pati.
L’alumnat de capvespre entrarà per la porta principal.
L’alumnat que va al Recinte Firal de Maó entrarà per la porta principal del mateix.

Inici de les classes
A partir de l’endemà del dia d’acollida, tots els grups acudiran al centre tots els dies,
de dilluns a divendres, en l’horari habitual:
-

Torn de matí de 8.00h a 14.00h (els dijous a les 14.50h).

-

Torn de capvespre de 15.30h a 20.50h (els dimarts a les 21.40h).

Les classes dels grups de la família professional d’Imatge Personal s’imparteixen a
les aules i instal·lacions del Recinte Firal de Maó, exceptuant un dia a la setmana
que acudiran a les instal·lacions del centre.

Les classes dels grups de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives
s’imparteixen a les aules i instal·lacions del Recinte Firal de Maó.

Les classes dels grups de la família professional de Serveis Socioculturals i a la
Comunitat i de la família professional de Sanitat s’imparteixen a les aules del centre
educatiu.

Reunions amb famílies
Durant el mes d’octubre, tots els grups de primer de Formació Professional, rebreu
una convocatòria de reunió amb el professorat tutor del vostre grup del vostre fill/a.
Sempre que la normativa ho permeti, aquesta reunió es farà de forma presencial.

En qualsevol moment, si necessitau fer una reunió amb el professorat tutor o algun
altre membre de l’equip docent, demanau cita prèvia per telèfon o correu electrònic.

Per últim, us volem agrair la paciència i comprensió davant la situació que encara
tenim i quedam a la vostra disposició per a consultes, suggeriments o qualsevol
inquietud que tingueu.

L’equip directiu,

Maó, 15 de setembre de 2021.

