REUNIÓ d’inici de curs
amb FAMÍLIES
CFGM
Activitats Comercials
curs 2019/2020

Dijous, 3 d’octubre de 2019
7 de la tarda

TUTORIES
TUTORIA AMB FAMÍLIES
1r ACO:
Liliana Vilanova
dimarts 11.30 -12.30h
Contactes
liliana.vilanova@iescarlesvallbona.cat
Telèfon: 938600021

TUTORIA AMB FAMÍLIES
2n ACO:
Fàtima Graupera
dilluns 13.30 - 14.30h
Contactes
fatima.graupera@iescarlesvallbona.cat
Telèfon: 938600021

TUTORIA AMB ALUMNES
Tot el grup 1h a la setmana
+ tutoria individual
Cap d’Estudis FP
Olga Romero

GRUP CLASSE
1r ACO i 2n ACO

Calendari escolar

Inici activitats lectives:

13 de setembre de 2019

Vacances de Nadal:

21 de desembre al 7 de gener

Setmana Santa:

4 al 13 d’abril

Fi de classes lectives:

29 de maig

Fi d'activitats:

19 de juny

Festius:

1 de novembre, 6 de desembre, 1 de maig

Lliure disposició:

31 d’octubre, 5 de desembre, 24 de febrer, 16
de març i 22 de maig

CFGM Activitats Comercials

Família Comerç i màrqueting

Cicle de Grau mitjà
Activitats Comercials
Durada: 2000 hores (2 cursos lectius)

Cicles de Grau superior
Gestió de vendes i espais comercials
Comerç Internacional
Transport i logística

ORGANITZACIÓ del cicle - Mòduls
Mòduls:
Són el conjunt de matèries que composen un Cicle Formatiu. Es
poden desenvolupar a 1r curs, 2n curs o en ambdós.

Unitats Formatives:


Cada mòdul es composa d’una o més UFs.



Cal superar independentment totes i cadascuna de les UFs per a
poder superar el mòdul.



Cada Unitat Formativa té una data d'inici i de fi.

ORGANITZACIÓ del cicle – Mòduls i professorat

1r curs

Professor/a

Mòdul 1: Dinamització del punt de venda

Fàtima Graupera

Mòdul 4: Processos de venda

Mireia Palau (UF2) i
Rosa Hernández (UF1 i UF3)

Mòdul 5: Serveis d’atenció comercial

Liliana Vilanova

Mòdul 6: Tècniques de magatzem

Liliana Vilanova

Mòdul 8: Anglès

Marta Serra

Mòdul 9: Aplicacions informàtiques (UF1 i UF2)

Florín Mihaita

Mòdul 12: Formació i orientació laboral

Mercè Guillamet

ORGANITZACIÓ del cicle – Mòduls i professorat

2n curs

Professor/a

Mòdul 2: Gestió de compres

Àlex Barón

Mòdul 3: Gestió d’un petit comerç

Rosa Hernández

Mòdul 7: Venda tècnica

Fàtima Graupera i Marta
Fernández

Mòdul 9: Aplicacions informàtiques (UF3)

María José Gago

Mòdul 10: Comerç electrònic

Florín Mihaita

Mòdul 11: Màrqueting en l’activitat comercial

Marta Fernández

Mòdul 13: Síntesi

Equip docent 2n ACO

Mòdul 14: Formació en centres de treball

Fàtima Graupera

NOFC – Normes d’Organització i Funcionament del Centre
Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre es poden trobar a la web
http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat

NOFC – Puntualitat
Horari d'obertura de la porta d’entrada:
•
•

De 7:45 a 8:10h  alumnat que comença a les 8 hores.
De 8:55 a 9:05h  alumnat que comença a les 9 hores
o hagi arribat tard a la primera hora.

L’alumnat que arribi tard no podrà entrar al centre fins a
l’inici de la classe següent (a no ser que portin justificant) i
posteriorment es notificarà el retard a casa..
Hora d'esbarjo, d’11:00 a 11:30 hores.
Entre hores de classe
– L’alumnat podrà anar al lavabo i sortir de la classe
però està prohibit sortir del centre educatiu.

NOFC – Durant les hores de pati

Durant les hores de pati (inclosos els dies de pluja):
– L’alumnat ha de romandre fora de les aules, lavabo

o passadissos.
– Les aules es tancaran per evitar desperfectes i

robatoris.
– No està permès fumar en cap zona del centre.

Tampoc davant de l'edifici, a la porta d'entrada.

NOFC – Assistència de l’alumnat

L’assistència a les classes, tant teòriques
com pràctiques és obligatòria.
Per aquest motiu, l’alumnat perdrà el dret a l’avaluació
continuada si no assisteix, com a mínim, al 80% de les classes
en un mateix mòdul o unitat formativa. L’alumnat que ha perdut
el dret a l’avaluació continuada podrà ser avaluat en la segona
convocatòria.
Cada 3 retards impliquen una falta d'assistència.

L’alumnat de cicles formatius que treballi i no pugui assistir a
totes les classes, el tutor o tutora els assessorà sobre la millor
opció. Per tal de formalitzar la seva situació han de passar per
la secretaria del centre.
(extret de les NOFC)

NOFC – Assistència de l’alumnat
Quan un alumne/a falti un 10% de les hores de la UF, se li
enviarà un correu per a què en tingui constància, i se li
recordarà que quan arribi al 20% de faltes d’assistència
perdrà el dret a l’avaluació contínua.
Avisem només a l’alumne/a amb la intenció de fomentar
la seva autonomia i responsabilitat.
Quan un alumne/a hagi faltat el 20% de les hores de la
UF, el professor o professora li comunicarà a l’alumne/a,
tutor/a i cap d’estudis de la pèrdua del dret a l’examen
ordinari, i haurà d’anar a la següent convocatòria.

NOFC – Assistència del professorat

Quan hi ha algun professor/a que falta, tant si ja s’ha
informat al centre com si la falta és inesperada, el centre
cobreix aquesta falta mitjançant un professor de guàrdia.

Pràcticament sempre, el professor/a que no pot assistir a
classe deixa feina per fer a l’alumnat.

NOFC – Convocatòries d’exàmens
Com a màxim, l'alumnat té dret a 4 convocatòries ordinàries,
excepte en el mòdul professional de Formació en Centres de
Treball (FCT), que només pot ser avaluat en 2 convocatòries.

Per cada UF matriculada, l'alumnat té dret a 2 convocatòries
ordinàries.
L'alumne/a que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o
que abandoni, perd la 1a convocatòria. La presentació a la
2a convocatòria és voluntària. Si l’alumne/a no s'hi presenta no
se li compta aquesta 2a convocatòria a l’efecte del còmput
màxim.
Convalidacions de UF aprovades: Es demanaran a secretaria
durant el mes d’octubre. En una sessió de tutoria sereu informats.

NOFC – L’ús d’espais propis i comuns
Les gorres, els mòbils i els rellotges smart
Les gorres i els mòbils es guardaran dins la motxilla, i els rellotges smart
no es podran manipular durant les hores lectives. Per tant, dins les
classes, ningú pot utilitzar el telèfon mòbil si no ho indica el professorat.
Si sona un telèfon dins de l’aula es considerarà una falta de disciplina.
Comportament a l’aula i als espais lectius
• És important tenir present que la classe és un lloc de treball i de
trobada, un espai fonamental de formació, per això hem de respectar-la
amb una bona conducta.
• Mantenir la higiene personal i utilitzar una vestimenta adequada a
l’entorn educatiu.
• L'aula ha d'estar ordenada en tot moment.

• Abans d’entrar a classe cal trucar i demanar permís, si hi ha un
professor o professora donant classe.

• S’ha d’assistir a classe amb el material necessari per a cada mòdul.

NOFC – L’ús d’espais propis i comuns
• Cada grup d'alumnes és el responsable de mantenir l'aula en bon estat.
Està prohibit menjar, beure, mastegar xiclets, fumar i llençar papers a
terra. Realitzar qualsevol acció contrària a l'ús per la qual estan
destinats els llocs lectius, comportarà una sanció d’acord amb les
normes de funcionament del centre. Es podrà portar aigua dins d’una
ampolla per poder beure en moments puntuals però haurà d’estar
tapada i guardada dins la motxilla.
• Mantenir net el centre és el deure i l'obligació de tothom. No s'han
d'embrutar les parets, taules, cadires, ni destrossar el mobiliari,
persianes, etc.

• Si és l’última classe del dia s’apagaran tots els ordinadors i es posaran
les cadires sobre les taules.

• No es pot tocar res dels armaris i ni es poden utilitzar aparells sense
permís.

NOFC – L’ús d’espais propis i comuns
Desperfectes a les classes o als espais lectius
En el cas que es faci alguna destrossa en una aula de forma
intencionada: pintades a les parets, taula del professor o professora,
panys de les portes, etc., comportarà una sanció que pot consistir en la
realització de tasques educatives, la reparació econòmica dels danys, la
suspensió del dret a realitzar activitats, o fins i tot l’obertura d’un
expedient disciplinari.
En el cas que, després de fer una recerca i no es pugui determinar
l’alumne/a causant del desperfecte, la falta pot arribar a ser considerada
col·lectiva i les destrosses haurien de pagar-se entre tots els alumnes de
la classe esmentada.
En cap cas el centre es fa responsable dels objectes personals
(calculadores, mòbils, claus, etc.) sostrets dins el recinte escolar.

L’alumnat ha de tenir cura del seu material i de qualsevol objecte de la
seva propietat.

FCT – Formació en Centres de Treball

Són pràctiques formatives no laborals a les empreses. Es
signa un conveni de col·laboració entre el centre docent i
l’empresa. L’objectiu que persegueixen aquestes pràctiques,
entre d’altres, és completar el coneixement i les

competències de l’alumnat i
realitat del món productiu.

fer-lo coneixedor de la

Són un total de 350 hores que es realitzen durant el 2n curs,
podent iniciar-ho durant el tercer trimestre del 1r curs, amb el
vistiplau de l’equip docent.

FCT – Formació en Centres de Treball
Es pot demanar l'exempció i/o convalidació del 25%, 50% o
100% de les hores, depenent de la vida laboral i el temps
treballat.
Excepcions i/o convalidacions:
• 25% - si s’acrediten un mínim del doble d’hores de l’FCT
d’experiència laboral en qualsevol activitat professional
• 50% - si s’acrediten un nombre d’hores igual o superior al
50% de les hores de la FCT, en l’àmbit professional i de
treball del cicle formatiu que s’imparteix.
• 100% - si s’acrediten un nombre d’hores igual o superior al
100% de les hores de la FCT, en l’àmbit professional i de
treball del cicle formatiu que s’imparteix.

FCT – Formació en Centres de Treball
A tenir en compte...
 Les faltes d’assistència o la falta de puntualitat a les classes
per part de l’alumnat comportarà que no es prioritzi el
començament de les pràctiques a l’empresa. A més, l’equip
docent podrà decidir si aquest alumnat està preparat per
començar o realitzar la formació en centres de treball durant
el curs següent.
 Incomplir amb l’empresa eximeix al centre de cercar una
nova empresa.

PROJECTES al cicle d’ACO
Paraules sobre vidre – Ramon Llull, Pompeu Fabra, Brossa…

PROJECTES al cicle d’ACO
Retail Tour – Granollers

PROJECTES al cicle d’ACO
Dia de la Felicitat – Ajuntament de Canovelles

PROJECTES al cicle d’ACO
Open Night – Gran Centre Granollers

PROJECTES al cicle d’ACO
Projecte final – Mercat de 2a mà

I després què?

CFGM

Cicle Formatiu Grau Mitjà

CPIS
Curs de Preparació per Incorporació al Grau Superior

Preparació proves accés grau superior

CFGS
Cicle Formatiu Grau Superior

Món laboral

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Informacions generals

Full informatiu setmanal
Circulars informatives

Correu electrònic
Trucades 938600021
Entrevistes amb les tutores:
liliana.vilanova@iescarlesvallbona .cat (1r ACO)
fatima.graupera@iescarlesvallbona .cat (2n ACO)
centre@iescarlesvallbona.cat
consergeria@iescarlesvallbona.cat

COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

Rebreu per correu electrònic
la presentació d’aquesta reunió
També estarà disponible a la web

Enquesta de Satisfacció per correu electrònic

SEGUIMENT DEL CURS
El calendari detallat a la web del centre,
també les sortides i altres activitats
http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat

Que tinguem un molt
bon curs 2019-2020 !

L’FP al
Vallbona!

