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 RECEPCIÓN E INICIO DE CLASES CURSO 22/23  

 
VIERNES 9 

(SEMIPRESENCIAL) 

Recepción según el siguiente horario: 

 

10:00h Presentación de los grupos semipresenciales con sus tutores.  

Estos grupos comienzan el lunes 12 su horario lectivo normal. 

 

 

 

 

LUNES 12 

(ESO Y FPB) 
Inicio de clases según el siguiente horario:  

 

9:00h Presentación de los grupos de 4 ESO i PR4 con sus tutores. Recepción 

Xarxa en sus aulas. 

10:00h Presentación de todos los grupos de 3 ESO y PDC con sus tutores. 

Recepción Xarxa en sus aulas (si es posible). 

11:00 – 

13:00h 

Presentación de todos los grupos de 2 ESO con sus tutores. Recepción 

Xarxa en sus aulas. 

12:00 – 

14:00h 

Presentación de todos los grupos de 1 ESO con sus tutores. Recepción 

Xarxa en sus aulas (si es posible). 

13:00 – 

14:00h 

Presentación de los grupos de 1 FPB y 2 FPB con sus tutores.  

Estos grupos comienzan el martes 13 su horario lectivo normal. 

 

 

 

MARTES 13 

(BACHILLERATO Y CICLOS) 
Inicio de clases según el siguiente horario: 

 

9:30h  Presentación de todos los grupos de 2 BAC con sus tutores.  

10:30h Presentación de todos los grupos de 1 BAC con sus tutores.  

11:30h Presentación de todos los grupos de 2º DE CICLOS FORMATIVOS con 

sus tutores. 

12:30h Presentación de todos los grupos de 1º DE CICLOS FORMATIVOS con 

sus tutores. 

Estos grupos comienzan el miércoles 14 su horario lectivo normal. 
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RECEPCIÓ I INICI DE CLASSES CURS 22/23 
 

 

DIVENDRES 9 

(SEMIPRESENCIAL) 
Recepció segons el següent horari: 

 

10:00h Presentació dels grups semipresencials amb els seus tutors. 

Aquests grups comencen el dilluns 12 el seu horari lectiu normal. 

 

 

DILLUNS 12 

(ESO I FPB) 

Inici de classes segons el següent horari: 

 

9:00h Presentació de tots els grups de 4 ESO i PR4 amb els seus tutors. Recepció 

Xarxa en les seues aules. 

10:00h Presentació de tots els grups de 3 ESO i PDC amb els seus tutors. Recepció 

Xarxa en les seues aules (si és posible). 

11:00 – 

13:00h 

Presentació de tots els grups de 2 ESO amb els seus tutors. Recepció Xarxa 

en les seues aules. 

12:00 – 

14:00h 

Presentació de tots els grups de 1 ESO amb els seus tutors. Recepció Xarxa 

en les seues aules (si és posible). 

13:00 – 

14:00h 

Presentació dels grups de 1 FPB i 2 FPB amb els seus tutors. 

Aquests grups comencen el dimarts 13 el seu horari lectiu normal. 

 

 

DIMARTS 13 

(BATXILLERAT I CICLES) 
Inici de classes segons el següent horari: 

 

9:30h  Presentació de tots els grups de 2 BAC amb els seus tutors. 

10:30h Presentació de tots els grups de 1 BAC amb els seus tutors. 

11:30h Presentació de tots els grups de 2º CICLES FORMATIUS amb els seus 

tutors. 

12:30h Presentació de tots els grups de 1º CICLES FORMATIUS amb els seus 

tutors 

Aquests grups comencen el dimecres 14 el seu horari lectiu normal. 

 

 

 


