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NORMES DE L’ETAPA EBC (CICLES FORMATIUS)  
 
1. Data d’inici de curs,horari escolar i entrades  
 
Per als Cicles formatius de grau mitjà d’Esports i Informàtica el curs s’iniciarà el dimecres 7 de 
setembre a les 8.30h del matí a les instal·lacions de l’Escola. 
 
Per als Cicles formatius de grau mitjà de Sanitat la trobada serà també el dia 7 de setembre a 
les 15.00h a l’Escola 
 

L'horari de la del curs serà el següent:  
 

CURS  Lloc d’entrada/Espai Horari Entrada Horari Sortida 

GUIAMN Entrada per la porta 
principal EBC 

8:00h 
*En funció dels 

horaris específics 

14.30h 
*En funció dels horaris 

específics 

SMX 1  Entrada per la porta 
principal EBC 

8:00h 13.30h 
*Excepte dimecres que la 
sortida serà a les 14:30h 

SMX 2  Entrada per la porta 
principal EBC 

8:00h 13:30h  
 

TCAI (Tècnic en cures 
auxiliars d’Infermeria) 

Entrada per la porta 
principal EBC 

15:00h 20:20h 

 

Per al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) Ensenyament i animació socioesportiva / 
Condicionament físic el curs s’iniciarà el dimecres 7 de setembre. El primer dia de curs l’alumnat 
de 1r d’EAS / CF ens trobarem a les 9h a Can Lletres (Llinars del Vallès) i l’alumnat de 2n curs d’EAS 
i CF a les 11.30h a Can Lletres (Llinars del Vallès). Durant la primera setmana de setembre el tutor 
realitzarà una entrevista amb cada alumne/a. 
Les entrades i sortides dels grups de grau superior d’esports variaran en funció de l’assignatura i de 
l’espai on l’hauran de realitzar.  
 
Per al Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de DAM i DAW, el curs s’iniciarà el dimecres 7 
de setembre. Els alumnes de DAM 1 i DAW 2 ens trobarem a les 15.00 h a l’edifici d’EBC de l’Escola 
Ginebró (Llinars del Vallès). 
 
CURS  Lloc d’entrada/Espai Horari Entrada Horari Sortida 

DAM 1 
DAW 2 

Porta principal EBC 15:00h 20:00h 

 

2. Horari de Secretaria 
 
L’horari de secretaria serà de 8h a 20h de dilluns a dijous i de 8h a 18h els divendres. 
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3. Documentació 
 
Recordeu que cal presentar tota la documentació que es va especificar a l’hora de formalitzar la 
matrícula (resguard del títol, fotocòpies DNI, ...) abans del 14 de setembre.  
 
Per a l’alumnat dels Cicles Formatius d’Esports és imprescindible també el certificat mèdic oficial per 
a iniciar el curs. 
 
Cal que informeu a la secretaria del centre sobre qualsevol canvi en les vostres dades personals o 
professionals, canvis de domicili, de telèfon i d’altres. 
 
4. Pagaments 
 
Durant el mes de juliol s’ha cobrat per domiciliació bancària el rebut de despeses anuals i matrícula 
en aquells casos que no s’havia fet abans.  
 
El cobrament de cada una de les mensualitats es realitzarà el primer dia hàbil de cada mes. Us 
recordem que als cicles formatius són 10 mensualitats. 
 
5. Comunicació amb l’Escola 
 
Es podran sol·licitar entrevistes directament amb el tutor. També es podrà sol·licitar entrevista amb 
la direcció del centre. En qualsevol cas, caldrà concertar prèviament les entrevistes per telèfon o 
correu electrònic. 
 
6. Puntualitat i absències 
 
La normativa del centre, especificada en el reglament de règim intern que queda recollit dins de la 
Normativa de Funcionament i Organització del Centre (NOFC), ha de facilitar que l’escola sigui un 
espai d’estudi i de treball per a tots els membres de la comunitat educativa i cal, per tant, respectar-
la en tot moment. Es demana compromís per escrit del coneixement i acceptació de la Normativa.  
 
És fonamental respectar les hores d’entrada i sortida del centre, ja que la puntualitat facilita 
l’organització i el treball de classe. 
En cas d’absència, cal comunicar-ho amb antelació sempre que sigui possible a secretaria per 
telèfon, correu electrònic o a través de la plataforma Clickedu, “Avisos de consergeria”. Sempre que 
s’escaigui cal portar el justificant oficial. Si es produeix una absència sobtada o un retard, cal 
comunicar-ho també al centre, a primera hora, per les mateixes vies i avisar en arribar a secretaria.  
 
Per aquest motiu, es considerarà la reiteració de falta de puntualitat com a falta greu, a causa de la 
manca de respecte vers els companys, el professorat i vers l’alumne mateix per la dificultat en la 
continuïtat de l’estudi. 
 
Les sortides pedagògiques programades durant el curs són obligatòries, ja que 
complementen els continguts de les diferents matèries i cursos. A la reunió informativa de setembre 
se us informarà degudament. 
 
7. Horari escolar 
 
Cada etapa tindrà un horari específic entre les 8.00 h i les 14.30 h amb un esbarjo de 30 minuts, 
excepte l’alumnat del CFGS de DAM i DAW que faran les classes de les 15.00 h a les 20.00 h tots els 
dies excepte els divendres, que faran de 15.00 a 18.00 h. Pel que fa al CFGM  de Cures Auxiliars 
d’Infermeria faran les seves classes de les 15.00 a les 20.20 h, de dilluns a divendres.  
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Aquest horari es pot veure modificat eventualment per la realització d’activitats o sortides 
específiques del cicle.  
 

9. Fotografia 
 
A principi de curs, l’Escola farà una fotografia digital a cada alumne/a, necessària per tramitar la 
documentació oficial del curs, l’expedient de l’alumne i el carnet de l’escola. 
 

10. Menjador 
 
L’alumnat que es vulgui quedar a dinar ho hauran de fer en els espais que l’Escola habiliti per a tal 
fi, seguint sempre la normativa.  
 
Teniu la informació detallada a la pàgina web de l’escola dins l’apartat de serveis.  
 
 
11. Medicaments 
 
Per motius de seguretat i aplicant la normativa vigent, el centre no administrarà cap mena de 
medicament a l’alumnat. 
  
En cas que l’alumne/a hagi de prendre alguna medicació l’ha de portar de casa. 
 
12. Material específic 
 
Cicles formatius d’Esports i Sanitat. L’alumnat  caldrà  que  facin ús de l’equip adequat i habitual 
per fer les  classes i activitats. El professorat l’acabarà de detallar i concretar la primera setmana de 
setembre.  
 
Cicles formatius d’informàtica. hauran de dur el seu ordinador portàtil. El professorat acabarà 
d’especificar-lo a principi de curs. 
 
Reunió de famílies 
 
CICLES FORMATIUS ESPORTS, INFORMÀTICA I SANITAT 
 
Dilluns, 3 d’octubre, a les 19.00 h 
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CALENDARI ESCOLAR  
 
 

• PRIMER TRIMESTRE 
 
SETEMBRE Dilluns 5 Inici curs infantil i primària (horari habitual)  

Dimecres 7 Inici curs ESO, batxillerat i cicles formatius (horari habitual) 

Dijous 8 Festa local 

Divendres 9 Festa local 

OCTUBRE Dimecres 12 Festa del Pilar 
 Dilluns 31 Festa de Lliure Disposició 

NOVEMBRE Dimarts 1 Festa Tots Sants 

DESEMBRE Dimarts 6 Festa de la Constitució 

 
Dijous 8 Festa de la Immaculada 

 
Divendres 9 Festa de Lliure Disposició 

 
Dimecres 21 Últim dia del trimestre 

Del 22 de desembre al 8 de gener vacances de Nadal 

 
 
 
 

• SEGON TRIMESTRE 
 
GENER Dilluns 9 Primer dia del trimestre 
FEBRER Dilluns 20 Festa de Lliure Disposició  
MARÇ 
 

Divendres 
17 

Festa de Lliure Disposició 

Divendres 
31 

Últim dia de trimestre 

ABRIL Del 3 al 10 d’abril  vacances de Setmana Santa 
 
 
 
 

• TERCER TRIMESTRE 
 
ABRIL Dimarts 11 Primer dia del trimestre 
MAIG Dilluns 1 Festa Dia del Treball 
JUNY Dimarts 20 Últim dia de curs ESO, batxillerat i cicles  

Dijous 22  Últim dia del curs infantil i primària 
 

 


