
 

 
 
 
 

Informació d’inici de curs 2020-2021 Cicles Formatius 
 

Presentació pels primers cursos de cada cicle 
 
La presentació als primers cursos de cicles es farà de forma presencial i amb dos torns A continuació 
teniu la informació detallada. Si teniu algun dubte ja podeu contactar amb el vostre tutor. 
 
Dia: 29 de setembre.  
Hora: Consulteu la taula següent per saber l’hora de presentació. 
Lloc: Cal que aneu directament a l’aula. 
 
A la presentació assistiran els grups de Primer curs. 
 

Grup Tutor Alumnes Hora Aula 

1r Joieria  David Sánchez Tots 16:00h 4 

1r Fotografia 1 Sílvia Prió Tots 16:00h 14 

1r Il·lustració 1 
Cati Bauzà 

De A a Mal 16:00h 
15 

1r Il·lustració 2 De Mar a Z 17:30h 

1r Còmic 1 
Leticia Muñoz 

De A a J 16:00h 
16 

1r Còmic 2 de L a Z 17.30h 

 

Resta de cursos 
A continuació teniu la llista de cursos i la modalitat en la que s’iniciarà el curs dia 30. La 
modalitat presencial significa que podreu assistir seguint el vostre horari que ja podeu 
consultar a webuntis. 
 
Tots els grups de segon tendran horari presencial. 
 

Grup Tutors   

2n Joieria  Damià Mulet Presencial dmulet@escoladisseny.com 

2n Fotografia Bruno Daureo Presencial bdaureo@escoladisseny.com 

2n Il·lustració  Antoni Sureda Presencial asureda@escoladisseny.com 

 

 



 

L’inici de les classes és dia 30. Els grups presencials assistiran tots. Dels grups              
semipresencials assitiran la meitat de l’alumnat, d’una manera alterna. Si esteu matriculats en             
algun dels grups semipresencials cal que estigueu pendent del classroom i correu electrònic             
del centre per rebre la informació del professorat i/o el vostre tutor de grup corresponent. 
 
Heu de tenir present: 
 

- El pla de contingència de l’escola. Cal que respecteu totes les mesures d’higiene per              
garantir un entorn segur. 

- Fixeu-vos en els sentits de circulació. 
- No es pot romandre a l’escola si no s’està realitzant una activitat lectiva. 
- Cada cop que entreu a una aula diferent haureu de realizar un marcatge amb              

el mòbil 
- Normes d’higiene i prevenció 
- El curs s’inicia sense servei de bar, sala d’estudiants ni serveis d’impressió. 
- El pla de contingència és d’obligat compliment. 

 
- Comproveu a webuntis els horaris, perquè s’han hagut de fer canvis a darrera hora per               

ajustar aforaments. 
 
Si teniu algun dubte ja podeu contactar amb el vostre tutor. 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQWgCt4W4oskcW7Mk_G4Edz5gSeczsCBOVhLPHwhBkMSSeFZ60Q7MgUEmz-pigqfLQ8Hrw379p7WFot/pub

