
FP Bàsica, CF GM i CF GS

Benvolguts pares i mares,

Vos adreçam aquesta comunicació per donar-vos a conèixer el que consideram del vostre interès.

Podeu visualitzar les notes finals al gestib a partir del 22 de juny.

Juny 2020

HORARI DE SECRETARIA: fins al 31 de juliol, de 9 a 13h. NOMÉS AMB CITA PRÈVIA
HORARI DE CAIXA: del 22 de juny al 10 de juliol, de 9 a 13h. NOMÉS AMB CITA PRÈVIA
Per concertar cita, enviau un correu a cide@cide.es o telefonau al 971606499

VENTA DE LLIBRES: 
Podeu adquirir els llibres de dues maneres:
- comprant-los a la nostra pàgina web, clicant damunt el carro de compra (els tendreu a la classe el primer dia)
- a l’aula de psicomotricitat els dies 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 de setembre de 9 a 13h i també els dies 1, 3, 7 i 9 de 15:30 a 17:30h.
NO S’ADMETRAN CANVIS DE LLIBRES I MATERIAL DETERIORAT O AMB ESCRITS  (nom, curs...) NI SENSE EL TÍQUET DE 
COMPRA.

Juny
Dilluns dia 22, a les 8h els butlletins podran ser visualitzats al gestib (excepte  2n DAM). Fins a les 14h els professors estaran disponibles via correu 
electrònic per connectar via meet amb els alumnes que desitgin reclamar la seva nota.  Dimarts també es disposarà fins a les 12h per tal de poder 
reclamar la nota.

Juliol
        Dimecres 1, Butlletins visibles al gestib (2n DAM)

        Dimecres 1 i dijous 2, Reclamacions 2nDAM

        Dimecres 1 i dijous 2, Convocatòria juliol 1r de cicles formatius

        Dilluns 6 de juliol, Butlletins de 1r cicles de grau mitjà visibles al gestib.

        6 de juliol,  Darrer dia per enviar el resguard de pagament del títol de grau superior a cide@cide.es

Calendari exàmens virtuals. El professor contactarà amb l'alumne per explicar-li com es farà l'examen.

        

1 de juliol dimecres 2 de juliol, dijous

8h Comunicació empresarial (Gestió Administrativa)
Xarxes (1r SMX)
Electrònica (1r IEA)
Llenguatge de marques (1r DAM)

Comunicació i societat I i Ciències Aplicades I (FPB1)
Instal·lacions d’Interior (1r IEA) 

10h Anglès CCFF (Gestió Administrativa)
Tractament informàtic de dades (FPB1)
Automatismes (1r IEA)

Empresa i Administració (Gestió Administrativa)
Arxiu (FPB1)
Muntatges (1r SMX)
Electrotècnia (1r IEA) 

12h Tècnica Comptable (Gestió Administrativa)
Anglès (FPB1)
Ofimàtica (1r SmX)

Compravenda (Gestió Administrativa)
TABO (FPB1)
Sistemes Operatius (1r SMX)

14h FOL (tots els cicles) 

16h Tractament de la Informació (Gestió Administrativa)

18h

     Setembre 

1 i 2 de setembre: Exàmens (segons horari) a les aules d’ESO del 2n pis/tallers
4 de setembre: A les 10h, butlletins visibles al gestib

Els horaris dels exàmens de setembre es donaran tota vegada s’hagi realitzat la convocatòria de juliol.
.

Inici del curs 2020-21:  29 de setembre, a les 9h (de 9 a 10:50h acolliment i presentació i a les 11:10h, 
classe normal). Sempre que la situació sanitària ho permeti.

Agraïm la vostra confiança i us desitjam un bon estiu.
Atentament,
La Direcció.

mailto:cide@cide.es
mailto:cide@cide.es


Junio 2020
FP Básica, CF GM y CF GS

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles la siguiente información de su interés.

Pueden visualizar las notas finales en el gestib a partir del 22 de junio.

HORARIO DE SECRETARÍA: hasta el 31 de julio, de 9 a 13h. SÓLO CON CITA PREVIA
HORARIO DE CAJA: del 22 de junio al 10 de julio, de 9 a 13h. SÓLO CON CITA PREVIA
Para concertar cita, envíen un correo a cide@cide.es o llamen al 971606499

VENTA DE LIBROS: 
Pueden adquirirlos de dos maneras:
- en nuestra página web, clicando sobre el carro de compra (los tendrán en el aula el primer día)
- en el aula de psicomotricidad los días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 de septiembre y también los días 1, 3, 7 y 9 de 15:30 a 17:30h.
NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS DE LIBROS Y MATERIAL DETERIORADO O CON ESCRITOS (nombre, curso…) NI SIN EL TÍQUET DE 
COMPRA.

Junio
Lunes día 22, a las 8h los boletines se podrán visualizar en el gestib (excepto  2º DAM). Hasta las 14h los profesores estarán disponibles via correo 
electrónico para conectar via meet con los alumnos que deseen reclamar su nota. También dispondrán del martes a las 12h para poder reclamar la nota.

Julio
        Miércoles 1, Boletines visibles en el gestib (2n DAM)

        Miércoles 1 y jueves 2, Reclamaciones 2nDAM

        Miércoles 1 y jueves 2, Convocatoria julio 1º de ciclos formativos

        Lunes 6 de julio, Boletines de 1º de ciclos de grado medio visibles en el gestib.

        6 de julio,  último día para enviar el resguardo de pago del título de grado superior en cide@cide.es

        

1 de julio, Miércoles 2 de julio, Jueves

8h Comunicació empresarial (Gestió Administrativa)
Xarxes (1r SMX)
Electrònica (1r IEA)
Llenguatge de marques (1r DAM)

Comunicació i societat I i Ciències Aplicades I (FPB1)
Instal·lacions d’Interior (1r IEA) 

10h Anglès CCFF (Gestió Administrativa)
Tractament informàtic de dades (FPB1)
Automatismes (1r IEA)

Empresa i Administració (Gestió Administrativa)
Arxiu (FPB1)
Muntatges (1r SMX)
Electrotècnia (1r IEA) 

12h Tècnica Comptable (Gestió Administrativa)
Anglès (FPB1)
Ofimàtica (1r SmX)

Compravenda (Gestió Administrativa)
TABO (FPB1)
Sistemes Operatius (1r SMX)

14h FOL (tots els cicles) 

16h Tractament de la Informació (Gestió Administrativa)

18h

     Septiembre

1 y 2 de septiembre: Exámenes (según horario) en las aulas de ESO del 2º piso/talleres
4 de septiembre: A las 10h, boletines visibles en el gestib

El horario de los exámenes de septiembre se publicará una vez se hayan realizado los exámenes de julio. 
.

Inicio del curso 2020-21:  29 de septiembre, a las 9h (de 9 a 10:50h bienvenida y presentación y a las 
11:10h, clase normal). Siempre que la situación sanitaria lo permita.

Agradecemos su confianza y les deseamos un buen  verano

Atentamente, 
La Dirección

mailto:cide@cide.es
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