INS MIQUEL BIADA
INFORMACIÓ CF i CP
Curs 2017-2018

INFORMACIONS D’INTERÈS.
A continuació trobareu un recull de dates molt importants a tenir en
compte. Us preguem que no les oblideu!
 El curs 2017-2018 començarà, per als alumnes de cicles
formatius de grau mitjà, el dijous dia 14 de setembre de
2017.
Els CFGM de matins, a les 12:00 hores i els de tarda, a
les 16:00 hores. Aquest primer dia els alumnes seran rebuts
per l’equip directiu i els seus tutors i tutores, i rebran tota la
informació necessària per al començament de les classes, que
tindrà lloc segons l’horari pertinent.
 El curs 2017-2018 començarà, per als alumnes de cicles
formatius de grau superior i CP, el dilluns dia 18 de
setembre de 2017 a les 16:00 hores.
 Els alumnes podran disposar de la informació sobre el material
didàctic, eines i equipament necessaris per poder cursar el
cicle a consergeria, en format paper, i a la web de l’institut, a
partir de juliol.
 Igual que el curs passat, la compra de llibres a través de
l’AMPA es realitzarà amb la llibreria El Tramvia.
La compra dels llibres es podrà fer entre el 24 de juliol i el
9 de setembre a la llibreria El Tramvia (Plaça de Granollers,

1, Mataró).
 La reunió de pares dels alumnes menors d’edat del 1r curs
CFGM tindrà lloc el dimecres dia 25 d’octubre de 2017 a
les 19.00 hores, a la Sala de Conferències del centre. Poc
abans d’aquesta data rebreu un recordatori per correu.

INTERCANVI DE LLIBRES.
Igual que els cursos anteriors, continuarem amb el projecte
d’intercanvi de llibres de text entre l’alumnat de la nostra escola. La
nostra intenció és, exclusivament, la d’oferir un servei a la comunitat
educativa del centre.
Hem preparat un espai al nostre Moodle, al qual es podrà accedir
des de la nostra web, per poder fer efectiva la compravenda de
llibres de text de segona mà a tots els alumnes que vulguin gaudir
d’aquest servei.

