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CURS 2016-17 

 
DATES DE REUNIONS I INICI DE CLASSES 

 
 

Curs Reunions amb pares Sessió d'acollida de l'alumnat Inici de les classes 

 

1r ESO 

 

dijous 8 de setembre 

a les 19.00 

dilluns 12 de setembre  

a les 08.00 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 

2n ESO 

 

dimecres 28 de setembre 

a les 18.30 

dilluns 12 de setembre  

a les 08.45 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 

3r ESO 

 

dimecres 28 de setembre 

a les 18.30 

dilluns 12 de setembre  

a les 09.30 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 

4t ESO 

 

dimecres 28 de setembre 

a les 18.30 

dilluns 12 de setembre  

a les 10.15 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 

1r BAT 

 

dijous 8 de setembre 

a les 20.00 

dilluns 12 de setembre  

a les 11.45 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 

2n BAT 

 

La convocatòria serà 

anunciada més endavant 

dilluns 12 de setembre  

a les 11.45 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 

1r CFGM 

 

dimecres 7 de setembre 

a les 19.00 

dilluns 12 de setembre  

a les 11.00 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 * 

2n CFGM 

 

La convocatòria serà 

anunciada més endavant 

dilluns 12 de setembre  

a les 11.00 

dimarts 13 de setembre 

a les 08:00 * 

1r i 2n 

CFGS  

---------------- dimecres 14 de setembre  

a les 17.00 

dijous 15 de setembre  

a les 15.30 ** 

Curs 

d’incorp.  

CFGS 

---------------- dimecres 14 de setembre  

a les 17.00 

dijous 15 de setembre  

a les 15.30 

 

* Per als alumnes de CFGM SMX de torn de tarda, les classes comencen el dimarts 13 de setembre 

   a les 15.30. 

 

** Els alumnes de CFGS de Mecatrònica estan convocats a una reunió d’acollida el dilluns 5 de  

     setembre a les 18.00. 

 

** Els alumnes de CFGS d’Adm. i finances estan convocats a una reunió d’acollida el dilluns 5 de  

     setembre a les 19.30. 

 


