INFORMACIÓ ETAPA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Curs 2019/2020
Benvolguts alumnes/pares/mares/tutors,
Ens adrecem per a comunicar-vos algunes indicacions, previsions i dates per al curs 2019-2020.
INICI DEL CURS
El divendres 13 de setembre inici del curs CFGM i CFGS, presentació d'horaris, aules i professorat (durada
aproximada 2h).
•

Grups de matí CFGM Vídeo Discjòquei i So -CFGM VDS-, CFGS Automoció -CFGS AUTO-, CFGS
Màrqueting i Publicitat -CFGS MP-, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma -CFGS DAM- i
Automatització i Robòtica Industrial -CFGS ARI- a les 11:30h a la Sala d’Actes de l’escola, entrada C/.
Ferrer i Busquets -pati davant escola-.

•

Grups de tarda CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques -CFGM IEA-, Instal·lacions de
Telecomunicació -CFGM IT-, Gestió Administrativa -CFGM GA-, Electromecànica de Vehicles Automòbils CFGM EVA- i Emergències Sanitàries -CFGM TES- a les 15:10h. a la Sala d'Actes de l'escola, entrada C/
Aragó –pati posterior escola–.

•

Grups de tarda CFGS Administració i Finances -CFGS AF-, Comerç Internacional -CFGS CI-, Sistemes de
Telecomunicació i Informàtica -CFGS STI- a les 16:05h. a la Sala d'Actes de l'escola, entrada C/ Aragó –
pati posterior escola–.

HORARI DE LES CLASSES i CALENDARI
CFGM i CFGS (tarda): Tardes de 15:10h a 20:05h (de dilluns a divendres -consultar horari del grup-)
CFGM i CFGS (matí): Matins de 9:00h a 13:55h (de dilluns a divendres -consultar horari del grup-)
El calendari pedagògic, horaris d’exàmens trimestrals i extraordinaris es faran públics a través a la pàgina web
http://www.mollerussa.lasalle.cat/estudis/fp/
VACANCES I FESTES DE LLIURE ELECCIÓ
El proper curs a Mollerussa, els centres educatius tenen previst els següents festius de lliure elecció: 24 de
Febrer de 2020, 20 de Març de 2020, 30 d’Abril de 2020.
Els festius locals per les escoles de Mollerussa són el 19 de Març de 2020 i 15 de Maig de 2020.
Els festius nacionals 12 d'Octubre, 1 Novembre, 6 i 8 de Desembre i 1 de Maig.
Les vacances de Nadal seran del dia 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Les vacances de Setmana Santa seran del 4 al 13 d'abril de 2020, ambdós inclosos.
HORARI DE PORTERIA I SECRETARIA
L’horari de consergeria serà de 9:00h a 13:00h i de 18:00h a 20:30h.
L’horari d’administració serà de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h.
L’horari de secretaria serà de dilluns a divendres de 9:00h a 15:00h i de dilluns a dijous de 16:30h a 18:30h.
El telèfon del Col·legi és el 973 600 270.
Correu electrònic: lasallemollerussa@lasalle.cat. Pàgina web: http://www.mollerussa.lasalle.cat
*Horari d’estiu de 9 a 20h. (Del 25 de juny al 25 de juliol i del 26 d’agost a l’11 de setembre)
El Col·legi romandrà tancat per vacances del 26 de juliol al 25 d’agost de 2019, ambdós inclosos.
Per qualsevol dubte que tinguin, els atendran personalment a porteria i secretaria, per telèfon trucant al número
973 600 270 o bé per correu electrònic:
Administració
Sra. Núria Segarra
nsegarra@lasalle.cat
Secretaria (matí)
Sra. Montse Díaz
mdiazf@lasalle.cat
Secretaria (tarda)
Sr. Robert Solé
rsole@lasalle.cat
Porteria
Sra. Cristina Gaya
cgaya@lasalle.cat

Codi: Circular

Data del Format: 28-10-2014

Pàgina 1 de 5

C/ Ferrer i Busquets, 17

25230-Mollerussa

E-mail: lasallemollerussa@lasalle.cat

Tel. 973 600 270

Fax 973 710 599

http://www.mollerussa.lasalle.cat

INFORMACIÓ ETAPA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Curs 2019/2020
FUNDACIÓ LA SALLE:
La Fundació La Salle rep les aportacions de les famílies per fer front a les despeses de col·legi. Aquest imports
són comunicats a Hisenda per la desgravació. Si necessiteu un certificat emès per la fundació, podreu
sol·licitar-lo a secretaria. La Fundació rep el nom de Germans de les Escoles Cristianes La Salle, Sector
Catalunya.
APORTACIONS:
a) Les aportacions següents a la Fundació seran fraccionades en 10 vegades de forma uniforme:
*Recordeu alumnes nous que amb la matrícula ja se us cobra l’aportació de setembre
** Els alumnes del centre que han fet la reinscripció de 1r a 2n es realitza el cobrament aquest 10 de juliol.
***Per a tothom la primera aportació es realitzarà a l’octubre i fins al juny (ambdós inclosos).
**** En cas de matrícules parcials o convalidacions que suposin reducció de l’aportació, s’haurà de passar
per coordinació de FP. A partir d’aquella data, serà efectiva la reducció de l’aportació.
Els pagaments es realitzen aproximadament el dia 10 de cada mes (en algunes ocasions pot variar segons
la vostra pròpia entitat bancària).
CFGM i CFGS concertats : 68 €/mes recordeu que teniu una desgravació aproximada del 25%*.
Concertats: CFGM IEA, CFGM IT, CFGM GA, CFGM EVA, CFGS STI, CFGS AF, CFGS CI
CFGM i CFGS privats: 190 €/mes amb la desgravació aproximada del 25%*.
Privats: CFGM VDS, CFGM TES, CFGS ARI, CFGS DAM, CFGS MP, CFGS AUTO.
* Els percentatges poden variar en funció de les situacions laborals i econòmiques i del tipus d'estudis / CF.
c) La quota de l’AMPA és de 58€, que es cobra en dos rebuts de 29€. Aquests rebuts es passaran en els
mesos de novembre i març. Serveis: Projectors, millora tècnica instal·lacions wifi, activitats lúdiques
(castanyada, carnestoltes, festes La Salle, festa finalista,...)
b) L'Assegurança escolar és de 57 €/anuals que es cobra amb els llibres i és obligatòria per a tothom.
c) Carta de Serveis -l'escola disposa d'una carta de serveis que podeu consultar a la nostra pàg. web-, entre ells
teniu el Servei d’Assessorament i Reconeixement, consultar més informació i tarifes a la pàgina web (apartat
Estudis, FP).

CAMPUS DIGITAL –SALLENET-:
És el mitjà de connexió de la Comunitat Educativa de La Salle Mollerussa. Serveix per relacionar i comunicarvos amb la direcció del Col·legi, els professors, els pares i els alumnes.
Aquest servei és obligatori i es cobra juntament amb els llibres a principi de curs, el preu és de 60 €/anuals
Aquest concepte respon a la necessària implementació de maquinari informàtic i digital, servei d’Internet i d’intranet, correcte
funcionament i actualització dels aparells informàtics (connectivitat, llicències i seguretat).

MATRÍCULA ALUMNES: (Si no heu fet preinscripció contactar amb la secretaria del centre per veure les places
disponibles, si al juny no compliu els requisits truqueu per indicar la vostra situació i indicar si encara esteu interessats en la
plaça, es cas contrari serà reassignada si no compliu els requisits). Els conceptes pagats per la quota de setembre no es
retornen.

Cal adreçar-se a la secretaria del centre per formalitzar la preinscripció i matrícula:

-

JULIOL: 9 al 15 CFGM – 18 al 23 CFGS

-

SETEMBRE: 4 al 10 CFGM i CFGS (Consultar a secretaria altres dates)
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ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIALS: ALUMNES MATRICULATS O ALUMNES DE 1r A 2n
L'adquisició i pagament per internet mitjançant la pàgina web del 8 al 21 de Juliol anar a la pàgina web **
(A partir del dia 7 de setembre consultar a la porteria).
Llibres - proveïdor NADAL (Tots el cursos -recordeu que mitjançant el pagament de llibres pagareu també el
Campus Digital Sallenet i l'Assegurança Escolar)
# Devolucions de llibres: fins al 18 d’octubre. Per retornar qualsevol llibre cal presentar la factura de la comanda. El llibre
que vulgueu retornar ha d’estar en perfecte estat de conservació (no pot estar folrat, escrit, ratllat, doblegat...) i amb el
corresponent embalatge d’origen.
Roba Tècnica i elements de protecció - proveïdor ARSOL*
(CFGM EVA, CFGS AUTO, CFGM TES2 -2n curs-)
*Recordeu que podeu passar per ARSOL a emprovar-vos la roba i fer la comanda a la pròpia botiga.
Adreça ARSOL: Avda. Catalunya, 9 -Mollerussa- Horari: 8:30 a 13:30h i 15:30 a 20:00h Telèfon: 973600149
Materials i Eines Electricitat - Electrònica i Telecomunicacions - TELESA
(CFGM IEA, CFGM IT)
Adreçar-se a la pàgina web de l’escola botiga on-line apartat llibres i materials.
Eines Mecànica proveïdor - EDUARD SEGUÍ
(CFGS EVA, CFGS AUTO)
Adreçar-se a la pàgina web de l’escola botiga on-line apartat llibres i materials.

* Recordem que per qualsevol dubte us podeu adreçar a l'administració i secretaria de l'escola.
** La compra en altres establiments és possible, no obstant cal garantir-ho mitjançant codis ISBN en llibres i referències en eines la seva igualtat, en
cas de no ser iguals poden dificultar l'aprenentatge de l'alumne/a.
*** Davant qualsevol reclamació cal adreçar-se als propis proveïdors segons les indicacions de contacte fetes en la comanda.

Codis accés 'LA SALLE MOLLERUSSA' per la compra de llibres (a partir del 8 de juliol)
http://www.mollerussa.lasalle.cat/comanda-de-llibres/
CARTELLERA D’INTERCANVIS
A l’entrada del col·legi hem posat a la vostra disposició una cartellera d’intercanvis* per tal que pugueu:
- Comprar, vendre o intercanviar els vostres llibres i materials amb altres alumnes o ex-alumnes.
- Lloguer d’habitacions i residències per a estudiants.
- Oferir un servei de taxi o compartir transport.
*L’escola ofereix aquest servei, però no es responsabilitza en cap cas de les accions i acords d’uns i altres.
BEQUES
Recordeu que a partir de l’agost podeu tramitar les beques per Internet a la pàgina web del Ministeri d’Educació
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html Termini màxim de presentació és el
30 de setembre. Per qualsevol dubte sobre les beques cal adreçar-se a la Srta. Cristina Gaya, Administradora
(matí) o bé a través de l’e-mail cgaya@lasalle.cat
ERASMUS+
El centre disposa de la carta Erasmus, lo que facilita la mobilitat amb beques a l’estranger, podeu gaudir d’una
per la vostra formació en idiomes –tots podeu ser candidats-. Més informació a mobilitat@mollerussa.lasalle.cat
ORDINADORS FP –Recomanació en cas de no disposar d’ordinador o si s’ha d’adquirir–
Els alumnes que comencen qualsevol curs d’FP han de portar ordinador portàtil, característiques d’almenys 15
polzades de pantalla i una RAM mínim de 4GBytes, amb Windows i el paquet ofimàtic Microsoft Office /
LibreOffice o superiors.
REINSCRIPCIÓ ALUMNES 1r a 2n
Us recordem que heu d'haver entregat la vostra reinscripció al vostre tutor/a abans del dia 27 de juny, en cas
de no fer-ho podreu ser donats de baixa del centre. Si no voleu continuar, també podeu formalitzar la baixa a la
secretaria de l'escola. També caldrà fer la matrícula en el període corresponent, doncs, en cas de no fer-ho,
també procedirem a la baixa. Alumnes de 1r a 2n heu de fer la comanda de llibres al juliol com s'indica en
aquesta pàgina.
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MATRÍCULA ASSIGNATURES SUSPESES FP -CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIESEs recorda que per presentar-se en aquest format heu d'haver assistit a les classes al menys un curs i tenir les
pràctiques i memòries entregades. Cal consultar al professorat si us podeu presentar amb aquest format. En
cas contrari, haureu d'assistir a classes en format de curs normal.
1a CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2019-20 (Dilluns 7 d'Octubre de 2019 de 9 a 13h)
Matrícula del 16 al 20 de setembre de 2019 de 9 a 20h a la secretaria de l'escola.
Preu: 10 € / UF (excepte FCT)
2 € / Exempció FCT
Realització FCT: Pagament *Assegurança Escolar 57 €/any + Matriculació 30 €/any
(*Sense el pagament de l'Assegurança no es podran començar pràctiques)
* En tots els casos cal portar el darrer butlletí de notes per formalitzar la matrícula.
**
Els
horaris
d'exàmens
es
fan
públics
http://www.mollerussa.lasalle.cat/calendari-dexamens/

a

la

pàgina

web

de

l'escola

apartat

*** Entrega notes dimarts 15 d'octubre de 12 a 14h / 18 a 20h al despatx de coordinació FP.
2a CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2019-20 (Dilluns 13 de Gener de 2020 de 9 a 13h)
Matrícula del 9 al 13 de desembre de 2019 de 9 a 20h a la secretaria de l'escola.
Preu: 10 € / UF (excepte FCT)
2 € / Exempció FCT
Realització FCT: Pagament *Assegurança Escolar 57 €/any + Matriculació 30 €/any
(*Sense el pagament de l'Assegurança no es podran començar pràctiques)
* En tots els casos cal portar el darrer butlletí de notes per formalitzar la matrícula.
**
Els
horaris
d'exàmens
es
fan
públics
http://www.mollerussa.lasalle.cat/calendari-dexamens/

a

la

pàgina

web

de

l'escola

apartat

*** Entrega notes dimarts 21 de gener de 12 a 14h / 18 a 20h al despatx de coordinació FP.
CARTA DE SERVEIS
ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT*
Inscripció Assessorament de l’1 a l’11 d’octubre de 2019 Preu servei: 60€
Inscripció Reconeixement del 2 al 13 de desembre de 2019 Preu servei: 18€/UF
UNIFICACIONS D’EXPEDIENT I CONVALIDACIONS D’ALTRES CENTRES O ANYS*
1a Inscripció de l’1 a l’11 d’octubre de 2019.
2a Inscripció del 4 al 8 de maig de 2020.
o Servei Unificació i convalidacions: 2 €/UF
Recordeu que es poden convalidar FOL i EIE d'altres cicles formatius.
EXEMPCIONS FCT*
1a Inscripció de l’1 a l’11 d’octubre de 2019.
2a Inscripció del 4 al 8 de maig de 2020.
o Servei Exempció FCT: 2 €
(*) Aquests tràmits es realitzaran a la secretaria de l’escola.
La documentació es pot obtenir a la web http://www.mollerussa.lasalle.cat/estudis/fp/
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
Els alumnes i pares/mares/tutors, a la vegada que els vostres familiars i amics, podreu gaudir d’activitats
extraescolars que el centre us ofereix. Aquestes les podreu consultar a la pàgina web de l’escola.

REUNIONS DE PARES –COL·LEGI–
Per Formació Professional el dimarts 24 de setembre de 2019 a les 20:30h a la sala d’actes de l’escola (1r pis).
Es podrà aparcar al pati del darrere de l’escola C/. Aragó.

Rebeu tots una cordial salutació.

La Direcció i Coordinació FP
La Salle Mollerussa
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