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Curs 2021-2022 
Informació per a l’alumnat FP 

INICI DE LES CLASSES 
CFGM: dilluns 13 de setembre  
CFGS: dilluns 20 de setembre 
El primer dia cal que tot l’alumnat porti una carpeta, paper i un bolígraf per fer 
anotacions. 

 

 

HORARI DEL PRIMER DIA 
Acollida dels alumnes per part dels tutors, presentació dels mòduls i inici de les classes. 
CFGM SMIX: 16:00h 
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 16:30h 
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES: 16:00h 

 
 
MARC HORARI DE CLASSES 
Tardes de 15:00h a 21:00 h (en funció del grup i el dia de la setmana) 

 

 

CALENDARI ESCOLAR 
El calendari escolar per al curs 2021-2022 amb els períodes de vacances i els dies 

festius es podrà consultar al portal web del centre (www.institutb7.cat >  Famílies ) 
 
 

SISTEMA DE CONTROL DE L’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 

Al nostre centre realitzem el control i seguiment de les faltes d’assistència de l’alumnat 
mitjançant l’aplicació iEduca. El professorat passa llista cada hora i registra les faltes i 
retards. A les famílies i/o l’alumnat major d’edat se’ls notificaran les incidències a través 
de l’aplicació i/o del correu electrònic.  

 

 

MATERIAL ESCOLAR 
A l’inici de curs tots els alumnes de cicles formatius rebran l’agenda escolar i els alumnes 
de primer curs de cicles formatius la carpeta de l’institut del centre de mans dels seus 

tutors sempre que hagin presentat el resguard de pagament de la quota de materials. 
Totes les fotocòpies i dossiers que reben els alumnes del centre es paguen gràcies a 
la quota de materials i serveis que s’abonen en el moment de la matriculació. 
A la pàgina web del centre (www.institutb7.cat >  Famílies ) també trobareu els llibres que 
s’utilitzaran en alguns dels móduls al llarg del curs. 

 
 
ÚS DE DISPOSITIUS DIGITALS AL CENTRE 
Es poden utilitzar dispositius digitals a l’aula (ordinadors, telèfons mòbils, tauletes) 
quan el seu ús estigui justificat per la realització d’una activitat lectiva i amb l’autorització 
del professor. Quan no calgui la seva utilització a l’aula, els dispositius hauran d’estar 
guardats i en silenci per evitar distraccions o un ús no autoritzat. 
Per altra banda, el centre declina tota responsabilitat en cas de trencament, pèrdua, 
furt o robatori d’aquest tipus d’aparells. 
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