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       Generalitat de Catalunya          
       Departament d’Educació 
       Institut La Pineda 

ESO I BATXILLERAT 
 CURS 2019-2020 

 

CALENDARI INICI DE CURS 2019-2020 
DIJOUS 12 de setembre  

 

ESO (a la Sala d’Actes): 

 

4t d’ESO: 08:30h- Presentació a la Sala d’actes 

  09:00h- Tutoria a l’aula del grup 

  10:00h- Prova diagnòstica de castellà 

 

1r d’ESO: 09:00h- Presentació a la Sala d’actes 

 09:45h- Tutoria a l’aula del grup 

 12:00h- Prova diagnòstica de castellà 

 

2n d’ESO: 09:45h- Presentació a la Sala d’actes 

 10:15h- Tutoria a l’aula del grup 

 12:00h- Prova diagnòstica de castellà 

 

3r d’ESO: 10:15h- Presentació a la Sala d’actes 

 10:45h- Tutoria a l’aula del grup 

 12:00h- Prova diagnòstica de castellà 

 

 

1r i 2n BATXILLERAT (cada grup a la seva aula): 
 

  09:30h – 11:00h- Presentació i tutoria a l’aula del grup 



 

 

 
9 de juliol de 2019 

 

       Generalitat de Catalunya          
       Departament d’Educació 
       Institut La Pineda 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

REBUDA-INICI DE CURS CICLES FORMATIUS DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL i PFI 2019–2020 

 

Dijous 12 de setembre de 2019 - Sala d’Actes de l’Institut 
 

ALUMNES DE “GRAU MITJÀ” 
 

1rs cursos de Grau Mitjà   
 

 10,45 h grups de:  
 

1r Gestió administrativa      (1MGA torn de mati)  
 1r Sistemes microinformàtics i xarxes    (1MSMX, torn mati i tarda) 

 

 11,20 h grups de:  
 

1r Instal·lacions elèctriques  i automàtiques   (1MIEA torn de mati)  
 1r Instal·lacions de telecomunicacions    (1MIT torn de mati)  

  

2ns cursos de Grau Mitjà 
 

 15,30 h grups de:  
 

2n Gestió administrativa     (2MGA torn de tarda)    
2n Instal·lacions elèctriques i automàtiques   (2MIEA torn de tarda) 
2n Instal·lacions de telecomunicacions  (2MIT torn de tarda)  
2n Sistemes microinformàtics i xarxes   (2MSMX torn de tarda)     

 

ALUMNES DE “PROGRAMES DE FORMACIÓ INICIAL” 
  

 11:55 grups de:  
Auxiliar de paleta i construcció  

Muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas. 
 

ALUMNES DE “GRAU SUPERIOR” 
 

1rs cursos de Grau Superior    
 

 12,15 h grups de  
1r Administració i finances      (1SAF torn mati)   
1r Assistència a la direcció     (1SAD torn de tarda)  
1r Sistemes electrotècnics i automatitzats   (1SSEA torn mati) 
1r Sistemes de telecomunicació i informàtics  (1SSTI torn mati)  
1r Administració de sistemes informàtics en xarxa (1SASIX torn mati) 

 

2ns cursos de Grau Superior (grups del torn de matí) 
 

 12,50 h grups de   
2n Administració i finances      (2SAF torn mati)       

 2n Desenvolupament d’aplicacions web     (2SDAW torn mati) 
 

2ns cursos de Grau Superior (grups del torn de tarda) 
 

 16,00 h grups   
2n Assistència a la direcció        (2SAD torn de tarda) 
2n Sistemes electrotècnics i automatitzats      (2SSEA torn de tarda)     

 2n Sistemes de telecomunicació i informàtics    (2SSTI torn de tarda)   
 2n Administració de sistemes informàtics en xarxa     (2SASIX torn de tarda)   

 

Seguidament a la presentació sessions de tutoria (característiques de cada cicle, 
aules/taller, horaris, dades alumnat nou i  realització de proves de nivell)  

 

Inici de classes cicles formatius de Grau Mitjà i PFI divendres 13 de setembre 
 

Inici de classes cicles formatius de Grau Superior, dimecres 18 de setembre 
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