
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benvolguts alumnes/pares/mares/tutors,   

 

Us comuniquem algunes indicacions, previsions i dates per al curs 2022-23. Aprofitem l'ocasió per desitjar-

vos unes bones vacances. 

 

 

 

INICI DEL CURS 

Dimecres 7 de setembre: inici del curs per als CFGM i CFGS. Presentació d'horaris, aules i professorat (durada 

aproximada 2h). 

 Grups de matí:a les 11:30h a la Sala d’Actes (entrada per C/ Ferrer i Busquets, pati de davant l’escola). 

CFGM Vídeo Discjòquei i So   
CFGS Automoció 
CFGS Màrqueting i Publicitat 
CFGS Automatització i Robòtica Industrial 1r curs 
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs2n curs 
 

 Grups de tarda de Grau Mitjà: a les 15:10h a la Sala d'Actes(entrada per C/ Aragó, pati posterior). 

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 
CFGM Instal·lacions de Telecomunicacions 
CFGM Gestió Administrativa 
CFGM Electromecànica de Vehicles Automòbils 
CFGM Emergències Sanitàries 
 

 Grups de tarda de Grau Superior: a les 16:05h a la Sala d'Actes (entrada per C/ Aragó, pati posterior). 

CFGS Administració i Finances 
CFGS Comerç Internacional 
CFGS Automatització i Robòtica Industrial 2n curs 
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs 1r curs 
 

HORARI DE LES CLASSES I CALENDARI 

 CFGM i CFGS (matí): Matins de 9:00h a 13:55h, de dilluns a divendres. 

 CFGM i CFGS (tarda): Tardes de 15:10h a 20:05, de dilluns a divendres.  

El calendari pedagògic, horaris d’exàmens trimestrals i extraordinaris es faran públics a través a la pàgina 

web: https://mollerussa.lasalle.cat/calendari-examens/ 

ENTRADES I SORTIDES 

 Accés al matí: de 8:40h a 8:55h per la porta del pati del C/ Aragó. 

 Accés a la tarda: de 14:50h a 15:05h per la porta del pati del C/ Aragó. 

 Sortides: s’efectuaran sempre per la porta del pati del C/ Aragó. 

 

 

CALENDARI ESCOLAR 



 

 

 

FESTES DE LLIURE ELECCIÓ 

- 31 d’octubre de 2022, dilluns. 

- 9 de desembre de 2022, divendres. 

- 20 de febrer de 2023, dilluns. 

- 2 de maig de 2023, dimarts. 

 

FESTIUS LOCALS 

- 17 de març de 2023 (St. Josep), divendres. 

- 19 de maig de 2023 (Festa Major), divendres. 

 

VACANCES DE NADAL I SETMANA SANTA 

- Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos. 

- Setmana Santa: de l’3 d’abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos. 

 

FESTIUS NACIONALS 

- 12 d'octubre de 2022, dimecres. 

- 1 de novembre de 2022. dimarts. 

- 6 i 8 de desembre de 2022, dimarts i dijous. 

- 1 de maig de 2023, dilluns. 

 

Horari de secretaria durant el curs: de dilluns a divendres de 8:30h a 20:00h 

 

 Telèfon: 973 600270 

 Correu electrònic: lasallemollerussa@lasalle.cat 

 Pàgina web: http://www.mollerussa.lasalle.cat 

 

El col·legi romandrà tancat per vacances del 27 de juliol al 28 d’agost de 2022, ambdós inclosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES I FESTIUS 



 

 

 

FUNDACIÓ LA SALLE 

La Fundació La Salle rep les aportacions de les famílies per fer front a les despeses de col·legi. Us podeu 

desgravar al voltant d’un 25% sobre la quantitat aportada. 

 

Les aportacions del curs 22/23 seran íntegres, independentment del format en què es porti a terme el curs 

(presencial o semipresencial). 

 

APORTACIONS I QUOTES 

CONCEPTE IMPORT MENSUAL (10 mesos) 

 

Aportació a la Fundació 
74,50€  (Cicles concertats): CFGM IEA, CFGM IT, CFGM GA, CFGM EVA,  

CFGS AF i CFGS CI. 
 

208,00€ (Cicles privats): CFGM VDS, CFGM TES, CFGS MP i CFGS AUTO. 

 

145,00€: CFGS ARI i CFGS DAM. 

Assegurança escolar i prevenció de 

riscos (Quota anual) 

57,00 € 

AMPA (2 quotes)* 29,00 € (novembre) + 29,00 € (març) 

 

*AMPA: L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes participa de forma activa en les activitats de centre, com ara 

l’organització d’activitats extraescolars, Festes de la Salle, Festes dels Finalistes per al lliurament d’orles i xerrades per a 

les famílies. També col·labora en la millora de les infraestructures i instal·lacions, en la Jornada de Portes Obertes i en 

l’Anuari de final de curs. 

 

Per als alumnes del centre que fan la reinscripció de 1r a 2n curs, l’aportació del mes de setembre es girarà 

durant el mes de juliol, i per als alumnes nous, en el moment de fer efectiva la matrícula. 

En cas que un alumne causi baixa un cop feta la matrícula, els conceptes pagats per l’aportació de setembre 

no es retornaran. 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONS 



 

 

 

MATRÍCULA ALUMNAT NOU 

 Cicles Formatius Concertats:  

o Matricula del 11 al 15 de juliol per als cicles de grau mitjà. 

o Matricula del 18 al 22 de juliol per als cicles de grau superior. 

A partir de setembre, matrícula oberta fins a completar els grups classe. 

 

 Cicles Formatius Privats: matrícula oberta fins a completar els grups classe. 

 

Per formalitzar la preinscripció i la matrícula cal adreçar-se a la secretaria del centre, a través del correu: 

lasallemollerussa@lasalle.cat.  

 

*Si no heu fet preinscripció, cal que contacteu amb la secretaria del centre per veure si hi ha places disponibles.  

*Si un alumne ha iniciat els tràmits de matrícula al juny però no compleix els requisits per matricular-se, caldrà que es 

posi en contacte amb el centre abans del 30 de juliol per indicar si continua interessat en el cicle; en cas contrari, i si no 

hi ha prou places, la seva plaça quedarà reassignada. 

 

REINSCRIPCIÓ ALUMNES 1r a 2n 

Us recordem que aquest any els alumnes de 1r faran la reinscripció automàtica a 2n curs si no s’ha indicat el 

contrari. En cas de no voler continuar al centre caldrà formalitzar la baixa a la secretaria de l'escola.  

 

 

 

 

Cal comprar i pagar els llibres a través de la web, amb targeta. Heu d’utilitzar els codis que trobareu en el 

següent enllaç: https://mollerussa.lasalle.cat/botigaonline/ 

 

Les dates per fer la comanda de llibres són del 4 al 17 de juliol.  

 

Per al lliurament dels llibres podeu triar entre dues opcions: 

 Rebre’ls a casa (cost addicional de 7,26€). 

 Rebre’ls al centre (els alumnes trobaran els llibres al centre el 1r dia de curs). 

L’alumnat que realitzi la matrícula al mes de setembre rebrà llavors la informació oportuna per a l’adquisició 

de llibres. 

 

 

MATRÍCULA ALUMNAT 

ADQUISICIÓ DE LLIBRES 



 

 

 

L’adquisició de la roba tècnica i de les eines de treball s’haurà de fer directament als següents proveïdors: 

 

 Roba tècnica i elements de protecció: proveïdor ARSOL (CFGM EVA, CFGS AUTO, CFGM TES).  

Podeu passar per ARSOL a emprovar-vos la roba i fer la comanda a la mateixa botiga (Av. Catalunya, 9, 

Mollerussa). 

 

 Materials i eines per Electricitat, Electrònica i Telecomunicació:  

La primera setmana de curs s’informarà de com adquirir les eines i material per fer les pràctiques dels 2 

cursos als nous alumnes de CFGM IEA i CFGM IT.  

 

 Eines de mecànica: proveïdor EDUARD SEGUÍ. (CFGS EVA, CFGS AUTO). 

 

Per adquirir els materials i les eines d’electricitat i mecànica, cal adreçar-se a la botiga online de 

l’escola:https://mollerussa.lasalle.cat/botigaonline/ 

 

La compra de llibres i/o eines pot efectuar-se en qualsevol altre establiment sempre que es comprovin els 

ISBN dels llibres i les referències de les eines per garantir que són els adequats per a l’aprenentatge de 

l’alumne/a. 

 

 

 

 

Els alumnes que comencen qualsevol curs d’FP hauran de portar ordinador portàtil per fer el seguiment de 

les classes. Com a mínim, és necessari tenir instal·lat el paquet d’ofimàtica Microsoft Office/Open Office. 

 

 

L’alumnat i les famílies del centre disposen de l’entorn virtual Sallenet i d’una Plataforma col·laborativa de 

Microsoft Outlook per treballar els diferents mòduls i comunicar-se amb l’escola. També serveix per 

gestionar l’expedient acadèmic dels alumnes i les incidències d’absències i retards. El seu ús és obligatori i es 

cobra juntament amb els llibres a principi de curs. 

 

 

SALLENET I PLATAFORMA COL·LABORATIVA 

ADQUISICIÓ DE MATERIALS 

ORDINADORS 



 

 

 

L'escola disposa d'una carta de serveis que podeu consultar a la nostra pàgina web (apartat Estudis - FP). Inclou 

el Servei d’Assessorament i Reconeixement, Servei de Convalidacions, Beques Erasmus, entre d’altres. 

 

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT 

Inscripció Assessorament: del 3 al 11 d’octubre de 2022 (Preu servei: 60€) 

Inscripció Reconeixement: de l’1 al 12 de desembre de 2022 (Preu servei: 18€/UF) 

 

UNIFICACIONS D’EXPEDIENT, CONVALIDACIONS D’ALTRES CENTRES O ANYS I EXEMPCIONS FCT 

 

Aquests tràmits es realitzaran a la secretaria del centre. La documentació es pot obtenir a:      

https://mollerussa.lasalle.cat/educacio/documents/#fp 

 

1a Inscripció: del 3 al 11 d’octubre de 2022 

2a Inscripció del 10 al 16 de gener de 2023 

2a Inscripció del 3 al 9 de maig de 2023 

 

Preu Servei: 5€/UF (recordeu que es poden convalidar FOL i EIE d'altres cicles formatius). 

 

BEQUES LA SALLE 

Presentació de noves candidatures al final del curs 22-23.  

 

BEQUES ESTATALS 

Si es convoquen com aquest curs, la petició de beca serà entre l’abril i maig del 2023. 

 

BEQUES ERASMUS 

El centre disposa de la carta Erasmus. Podeu consultar les dates del procés de selecció a la seva pàgina web: 

https://mollerussa.lasalle.cat/educacio/erasmus/ 

  

 

 

 

 

 

 

CARTA DE SERVEIS 



 

Es recorda que per presentar-se en aquest format s’ha d'haver assistit a les classes de les unitats formatives 

suspeses almenys un curs en el nostre centre i tenir les pràctiques i memòries entregades. Cal consultar al 

professorat si us podeu presentar a aquestes convocatòries.  

 

Per matricular-se a aquestes convocatòries és obligatori portar el darrer butlletí de notes. En cas contrari, la 

matrícula no s’efectuarà. 

 

1a CONV. EXTRAORDINÀRIA 2022-23: dilluns 24 d'octubre de 2022 de 9h a 13h 

 
Matrícula del 3 al 11 d’octubre de 2022 de 9h a 20h a la secretaria de l'escola. 
 
Entrega de notes, dimecres 3 de novembre de 2022 de 11 a 13h / 18 a 20h al despatx de coordinació 
FP. 

 

2a CONV. EXTRAORDINÀRIA 2022-23: dilluns 23 de gener de 2023 de 9h a 13h 

 

Matrícula del 10 al 16 de gener de 2023 de 9 a 20h a la secretaria de l'escola. 
 
Entrega de notes dimarts 31 de gener de 2023 de 11 a 13h / 18 a 20h al despatx de coordinació FP. 

 

Preus:  

- 12€ / UF (excepte FCT) 

- 5€ / Exempció FCT 

- Realització FCT*: Pagament Assegurança Escolar 57€/any + Matricula del mòdul 30€. Sense el 

pagament de l'Assegurança no es podran començar pràctiques. 

*Les dates per formalitzar quan es vol començar la FCT o la FCT Dual s’anunciaran durant el primer trimestre de curs. 

L’alumne no podrà exigir començar a fer la FCT fora dels terminis marcats pel centre. 

 

Els horaris d'exàmens es faran públics a la pàgina web de l'escola apartat:  

https://mollerussa.lasalle.cat/calendari-examens/ 

 

 

Rebeu una cordial salutació,   

   

Coordinació d’FP de La Salle Mollerussa 

MATRÍCULA CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES 


