
 
 

 

 

CICLES FORMATIUS: CIRCULAR INFORMATIVA JUNY 2022 
 
Benvolgudes famílies i alumnat,  
 
Estem a punt de finalitzar aquest  curs i ens complau adreçar-nos a tots vostès i vosaltres i 
fer-los arribar les següents informacions: 
 
1. FI DE CURS: 
 
- Les classes finalitzaran el dimarts 31 de maig. 
 
2. REPÀS I RECUPERACIONS 
 
- De l’1 al 13 de juny. És necessari que l’alumne que hagi de recuperar algun mòdul o 
UF, comprovi amb atenció els dies de realització d’exàmens de recuperació de forma 
telemàtica mitjançant les diferents comunicacions del professorat.  
A partir d’avui mares i pares poden consultar les unitats formatives que han de recuperar 
els seus fills a través de la plataforma Moodle (https://educem.net/moodle/login/index.php). 
Els diferents llistat de recuperacions s’aniran actualitzant fins el dia 31 de maig. Els seus fills tenen 
usuari i contrasenya per poder accedir-hi. 

 
4. LLIURAMENT DE NOTES FINALS DE CURS: 
 
 
DIMECRES 22 DE JUNY DE 2022 
MATÍ  
09:00 h. 2n. curs Gestió Administrativa (GA 2) 
09:30 h 2n. curs de Farmàcia i Parafarmàcia (FAR 2) 
09:30 h 2n. curs Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (DAM 2) 
10:00 h 2n. curs Educació Infantil (TEI 2) 
10:00 h 2n. curs d’ Administració Sistemes Informàtics en Xarxes (ASIX 2)  

 
 
DIMECRES 22 DE JUNY DE 2022 
TARDA 
15:30 h 2n. curs Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX 2 Grup A) 
15:30 h 2n. curs Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX 2 Grup B) 
16:00 h 2n. curs Administració i Finances (AIF 2) 
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DIMARTS 28 DE JUNY DE 2022 
MATÍ  
09:00 h. 1r. curs Gestió Administrativa (GA 1) 
09:30 h 1r. curs de Farmàcia i Parafarmàcia - torn matí (FAR 1) 
09:30 h 1r. curs Desenvolupament Aplicacions Multiplataforma (DAM 1) 
10:00 h 1r. curs Educació Infantil (TEI 1) 
10:00 h 1r. curs d’Administració Sistemes Informàtics en Xarxes (ASIX 1)  

 
 
DIMARTS 28 DE JUNY DE 2022 
TARDA 
15:30 h 1r. curs Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX 1 Grup A) 
15:30 h 1r. curs Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX 1 Grup B) 
16:00 h 1r. curs Administració i Finances (AIF 1) 
16:00h 1r. curs Farmàcia i Parafarmàcia  - torn tarda (FAR 1) 

 
Les notes es lliuraran a l’aula habitual en l’horari que es detalla a continuació.  
 
Els recordem que durant el mes de juliol es girarà a l’alumnat de 1r curs el rebut 
corresponent als serveis anuals de 2n, quedant així confirmada la plaça i la seva 
continuïtat a l’escola. 
 
5. TRAMITACIÓ DEL TÍTOL I HISTORIAL ACADÈMIC 
 

Del 27 de juny al 4 de juliol, en horari de 8:00h. a 19:00 h, l’alumnat de cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior podrà tramitar el títol oficial a la secretaria de l’escola.  
 
Import de les taxes*: 
 

 Grau mitjà: 67,60€               Família nombrosa general o monoparental 33,80 € 
                 (Cal presentar el carnet) 
 Grau superior: 75,70€         Família nombrosa general o monoparental 37,85 € 
                (Cal presentar el carnet)  
 

*Taxes subjectes a possibles modificacions del Departament d’Educació. 
 

El pagament de la taxa corresponent a l'expedició del títol s'ha d'efectuar a través dels 
terminals de SERVICAIXA o bé a través del portal de pagament de CaixaBank, al següent 
enllaç:  https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html 
 
Una vegada s’ha realitzat el pagament a l’entitat bancària, cal retornar a la secretaria del 
centre l’imprès segellat o la fotocòpia del rebut bancari conforme s’ha fet efectiu el 
pagament.  
IMPORTANT: En cas de no portar el rebut de pagament a secretaria, el títol no estarà 
tramitat. 
El títol triga dos anys i mig aproximadament a arribar a l’escola.  
 
 
 
 

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html


 
 

 
 

Els desitgem a tots un bon final de curs i un bon estiu! 
 
Salutacions cordials, 

 
M. Mercè Comas i Duran 
Directora EDUCEM II 
 

 
Granollers, 16 de maig de 2022 

 
 


