
 
 

CALENDARI D’ ACOLLIDA DE L’ ALUMNAT  
CFGM – BATXILLERAT. 
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 Grups MATÍ 

09:00 h Acollida de l’alumnat de CFGM Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Activitats Comercials. 1r curs. 

09:45 h Acollida de l’alumnat de CFGM Administració [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Gestió Administrativa. 1r curs. 

10:30 h Acollida de l’alumnat de CFGM Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 1r curs. 

11:15 h Acollida de l’alumnat de CFGM Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. Atenció a Persones en Situació de dependència. 1r curs. 

12:00 h Acollida de l’alumnat de BAT [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Batxillerat. 1r curs. 

12:45 h Acollida de l’alumnat de BAT [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Batxillerat. 2n curs. 

Grups TARDA 

15:00 h Acollida de l’ alumnat de CFGM Informàtica de tarda [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria.   

• Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 1r curs. 

15:45 h Acollida de l’ alumnat de CFGM Informàtica de tarda  [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 2n curs. 

16:30 h Acollida de l’ alumnat de CFGM Administració de tarda  [Sala d’actes]. Inici de les tasques 
de tutoria. 

● Gestió Administrativa àmbit jurídic. 1r curs. 

17:15 h Acollida de l’ alumnat de CFGM Administració de tarda  [Sala d’actes]. Inici de les tasques 
de tutoria. 

● Gestió Administrativa àmbit jurídic. 2n curs. 

18:00 h Acollida de l’ alumnat de CFGM Serveis a la Comunitat de tarda  [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Atenció a Persones en Situació de dependència. 1r curs. 

18:45 h Acollida de l’ alumnat de CFGM Serveis a la Comunitat de tarda [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Atenció a Persones en Situació de dependència. 2n curs. 
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Grups MATÍ 

 
09:00 h 

 
Acollida de l’alumnat de CFGM Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Activitats Comercials. 2n curs. 

09:45 h Acollida de l’alumnat de CFGM Administració [Sala d’actes]. Inici de les tasques 
de tutoria. 

● Gestió Administrativa. 2n curs. 

10:30 h Acollida de l’alumnat de CFGM Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Sistemes Microinformàtics i Xarxes. 2n curs. 

11:15 h Acollida de l’alumnat de CFGM Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Atenció a Persones en Situació de dependència. 2n curs. 
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Grups MATÍ 

09:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Desenvolupament d’aplicacions Web. 1r curs.  

09:45 h Acollida de l’alumnat de CFGS Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Administració de Sistemes Informàtics i en Xarxes. 1r curs. 

10:30 h Acollida de l’alumnat de CFGS Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma. 1r curs. 

11:15 h Acollida de l’alumnat de CFGS Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Gestió de Vendes i Espais Comercials. 1r curs. 

12:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Administració [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Administració i Finances. 1r curs. 

12:45 h Acollida de l’alumnat de CFGS Administració [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Assistència a la Direcció. 1r curs. 

Grups TARDA 

15:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Comerç Internacional. 1r curs. 

15:45 h Acollida de l’alumnat de CFGS Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Transport i Logística. 1r curs. 

16:30 h Acollida de l’alumnat de CFGS Administració de tarda [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Administració i Finances. 1r curs. 

17:15 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat de tarda [Sala d’actes]. Inici de 
les tasques de tutoria. 

● Integració Social. 1r curs. 

 18:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat de tarda [Sala d’actes]. Inici de 
les tasques de tutoria. 

● Integració Social. 2n curs. 
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Grups MATÍ 

09:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Educació Infantil. 1r curs. 

09:45 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Educació Infantil. 2n curs.  

10:30 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Integració Social. 1r curs. 

11:15 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Integració Social. 2n curs.  

12:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Animació Sociocultural i Turística. 1r curs. 

12:45h Acollida de l’alumnat de CFGS Administració [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Assistència a la Direcció. 2n curs. 

Grups TARDA 

15:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Comerç Internacional. 2n curs. 

15:45 h Acollida de l’alumnat de CFGS Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Transport i Logística. 2n curs. 

16:30 h Acollida de l’alumnat de CFGS Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Màrqueting i Publicitat. 2n curs. 

18:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Administració de tarda [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Administració i Finances. 2n curs. 

18:30 h Acollida de l’alumnat de Curs Especialització en Ciberseguretat i Tecnologies de la 
informació -  tarda [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 

● Curs Especialització en Ciberseguretat i Tecnologies de la 
informació 
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Grups MATÍ 

09:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Desenvolupament d’aplicacions Web. 2n curs.  

09:45h Acollida de l’alumnat de CFGS Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Administració de Sistemes Informàtics i en Xarxes. 2n curs. 

10:30 h Acollida de l’alumnat de CFGS Informàtica [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Desenvolupament d’aplicacions Multiplataforma. 2n curs. 

11:15 h Acollida de l’alumnat de CFGS Comerç [Sala d’actes]. Inici de les tasques de tutoria. 
● Gestió de Vendes i Espais Comercials. 2n curs. 

12:00 h Acollida de l’alumnat de CFGS Administració [Sala d’actes]. Inici de les tasques de 
tutoria. 

● Administració i Finances. 2n curs. 

12:45 h Acollida de l’alumnat de CFGS Serveis a la Comunitat [Sala d’actes]. Inici de les 
tasques de tutoria. 

● Animació Sociocultural i Turística. 2n curs. 
 

 


