CIRCULAR INFORMATIVA D’INICI DE CURS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Benvolgudes i benvolguts,

Primer de tot, us volem donar la benvinguda al curs 2022-23 i esperam que us
trobeu tots bé de salut.
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 1r curs de formació professional
està enfocada a resoldre dubtes o inquietuds de cara a l’inici de la nova etapa i es
durà a terme el proper dijous 22 de setembre a les 18h. Aquesta reunió es farà
presencialment a la sala polivalent del centre.

Acollida a l’alumnat
L’acollida a l’alumnat de formació professional es farà com s’indica a continuació.
Demanam la màxima puntualitat a l’alumnat.

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
TORN MATÍ
Divendres 23 de SETEMBRE de 08:30 - 11:00
CICLE

GRUP

CFGB Perruqueria i estètica

1r curs

Sala Polivalent de l’IES
Cap de Llevant

2n curs

Aula de referència de
cada grup. IES Cap de
Llevant.
(*Recinte Firal de Maó)

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

LLOC

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM Guia del medi natural i temps lliure
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva *

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
TORN CAPVESPRE
Divendres 23 de SETEMBRE de 15:30 - 18:00
CICLE

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

GRUP

LLOC

1r curs

Sala Polivalent de l’IES
Cap de Llevant

2n curs

Aula de referència de
cada grup. IES Cap de
Llevant.

CFGM Atenció a persones en situació de
dependència
CFGS Educació infantil
CFGS Integració social
CFGS Laboratori clínic i biomèdic
CFGS Estilisme i Direcció de Perruqueria

Inici de les classes
A partir de l’endemà del dia d’acollida les classes es faran en l’horari habitual:
-

Torn de matí de 8.00h a 14.05h (els dimarts i dijous s’acabarà a les 15.00h).

-

Torn de capvespre de 15.10h a 21.00h (els dimarts s’acabarà a les 21.55h).

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, excepte el dia de
jornada d’acollida (veure taula anterior).

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 grup del vostre fill/a. En
qualsevol moment, si necessitau fer una reunió amb el professorat tutor o algun altre
membre de l’equip docent, podeu demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic.

Aprofitam per desitjar-vos un molt bon curs.

L’equip directiu,

Maó, 1 de setembre de 2022.

