Dia 14 de setembre 2018

Torn de matí.

Hora
9:00
CFGM
CAM
10:00
CFGM

11:30
CFGS
CAS

Grup
Cures auxiliars d’infermeria (grups matí)
Primer d’Emergències sanitàries
Primer de Farmàcia i parafarmàcia
Primer d’Atenció a persones en situació de dependència
Curs d’Accés a Grau Mitjà
Primer d’Activitats comercials
Primer de Gestió administrativa
Primer de Sistemes microinformàtics i xarxes
Primer de Manteniment electromecànic
Primer de Mecanització
Primer de Preimpressió digital
Primer d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Primer Instal·lacions de telecomunicacions
Primer d’Administració i finances
Primer d’Assistència a la direcció
Primer de Màrqueting i publicitat
Primer d’Automatització i robòtica industrial
Primer i segon d’Eficiència energètica i Energia solar tèrmica
Primer i segon de Programació de la producció en fabricació
mecànica
Primer d’Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil
ciberseguretat/Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Primer de Laboratori clínic i biomèdic
Primer de Dietètica
Primer de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
Primer i Segon d’Integració social (grup matí)
Primer d’Educació infantil
Curs d’Accés a Grau Superior

Lloc
Sala d’Actes

Sala d’Actes

Sala d’Actes

Dia 14 de setembre 2018

Torn de tarda.

Hora

16:00
CFGM

17:00
CFGS

Grup
Segon de Gestió administrativa
Segon de Preimpressió digital
Segon d’Activitats comercials
Segon de Mecanització
Segon de Soldadura i caldereria
Segon de Sistemes microinformàtics i xarxes
Segon de Manteniment electromecànic
Cures auxiliars d’infermeria (grup tarda)
Segon d’Emergències sanitàries
Segon de Farmàcia i parafarmàcia
Segon d’Atenció a persones en situació de dependència
Segon d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Segon d’Administració i finances
Segon d’Assistència a la direcció
Segon de Màrqueting i publicitat
Segon d’Automatització i robòtica industrial
Segon d’Administració de sistemes informàtics en la xarxa
Segon de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Segon de Laboratori clínic i biomèdic
Segon de Dietètica
Primer i Segon d’Integració social (grup tarda)
Segon d’Educació infantil
Segon Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Lloc

Sala d’Actes

Sala d’Actes

