INFORMACIÓ DEL CURS 2019-20
ENSENYAMENTS REGLATS
REUNIÓ DE COMENÇAMENT DE CURS
Reunió alumnat, pares i mares, tutors i tutores del 1R CURS i
2n CURS dels CFGM Serigrafia artística i Assistència al
Producte Gràfic Interactiu

10/09/2019

18.00h

DIES I HORARIS DE PRESENTACIÓ DE CURS
Cicles de grau mitjà
12 de setembre: INAUGURACIÓ DE CURS 2019-2020:
CFGM Assistència al producte gràfic interactiu – 1er CURS
CFGM Assistència al producte gràfic interactiu– 2n CURS
CFGM Serigrafia artística – 1er CURS
CFGM Serigrafia artística – PROJECTE FINAL
Introducció al disseny – (Preparatori de proves d’accés)
11.00h- Presentació: de l’equip docent i metodologia edRa
11.30h- Presentació dels diferents cicles formatius
12.00h-13.00h- Dinàmica de grup
Cicle de grau superior
18 de setembre: INAUGURACIÓ DE CURS 2019-2020:
CFGS Disseny Gràfic interactiu - ESPAIS
11.00h- Presentació: de l’equip docent, metodologia edRa. Entrega informació (horaris,
autoritzacions...)
Per cicles de grau mitjà, “Curs d’introducció” i cicles superiors
12.30h- Xerrada inaugural
13.30- Pica pica de benvinguda

HORARI I CALENDARI ESCOLAR
Es lliuraran en el mes de setembre.
SECRETARIA (horari d’atenció al públic)
De setembre a juny (ambdós inclosos): de dilluns a divendres de 10 a 12 h.
i de dilluns a dijous de 17 a 19 h.
Juliol : de 10h a 14h
Agost: Tancat

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
A la web del centre podeu trobar informació sobre activitats complementàries, convocatòries i
bases de concursos, actes, oferta educativa i plans d’estudis, etc. (http://www.artedra.et). Us
demanem que l’aneu consultant per estar al dia dels esdeveniments que anem destacant.

Rubí, juliol de 2019

.........................................................................................................................................................
(omplir i entregar a secretaria)

CANAL DE COMUNICACIÓ FORMAL: ESCOLA, FAMÍLIES I ALUMNAT
Per tal de poder-nos comunicar amb les famílies, tutors i tutores i l’alumnat de manera àgil
necessitem una adreça de mail que consulteu periòdicament
Nom de l’alumne
Estudis (Cicle, curs introductori...)
Mail Pare.....................................................................................................................................
Mail Mare.....................................................................................................................................
Mail Alumne/a .....................................................................edat.................................................

