CICLE DE GRAU MITJÀ - curs 22-23
Informació d’inici de curs, equipament i material
INICI DE CURS: 12 de setembre a les 9:00h
PLA D'ACOLLIDA:
Reunió d'inici de cicle 1r APGI: 7 de setembre a les 19.30h.
Acollida, funcionament del centre, terminologia, comunicació família-escola, programa de gestió
(Alexia) i Comissió d’atenció a la diversitat (CAD).
Reunió 2n quadrimestre 1r APGI: finals de gener.
Organització del cicle; cursos lectius, obra final (OF) i formació pràctica (FPCT).
Les reunions es convoquen per correu electrònic.
Entrevistes individuals amb el tutor: es realitzen a petició del tutor o del pare/mare/tutor legal.
El tutor té horari setmanal de permanència al centre i una hora de tutoria amb el grup d'alumnes.
Comissió d'atenció a la diversitat (CAD)
L'escola compta amb una comissió d’atenció a la diversitat (CAD) formada per la psicopedagoga, la
coordinadora pedagògica i el/la tutora del curs. Aquesta comissió revisa els informes i necessitats
específiques de l'alumnat que ho notifica, i si ho creu necessari concerta una una entrevista.
MAQUINARI INFORMÀTIC (HARDWARE):
L’escola disposa d'equips informàtics amb el programari necessari per al seguiment dels mòduls.
Per al treball individual a casa es recomana disposar d’ordinador amb connexió a internet des de
primer curs (a segon curs augmenta l’ús d’eines informàtiques)
Equips mínims recomanats:
-Ordinador PC_configuració mínima: procesador Intel i5/AMD_Ryzen5. 16Gb RAM. Disc dur SSD
512Gb. Es recomana perfil Gaming.
-Ordinador MAC_configuració mínima: procesador Intel i5/ M1. 16Gb RAM. Disc dur SSD 512Gb.
- Pendrive USB 16Gb (o superior) o disc dur extern compatible MAC/PC

PROGRAMARI INFORMÀTIC (SOFTWARE):
L’EAD lliura al seu alumnat el pack Adobe CC complet TOTALMENT GRATUÏT*
*Adobe Creative Cloud (Photoshop, Ilustrator, Indesign, etc), pla anual pre-pago 725,85 €

MATERIAL NECESSARI:
Els estris, materials i suports utilitzats per cursar aquests estudis són de vital importància en
l'aprenentatge de la professió. Una part dels mòduls (dibuix tècnic, dibuix artístic, tècniques
d’impressió,...) inicia els aprenentatges amb material físic per tal de conèixer i experimentar amb
les tècniques tradicionals que posteriorment són emulades amb els diversos programes
informàtics (photoshop, procreate,...).
El professorat ha establert el llistat de material en base a la seva experiència i en funció dels
exercicis que proposa durant el curs, és important respectar aquestes indicacions per tal de facilitar
l'aprenentatge. Conèixer els materials específics d'una disciplina és una part important de
l'aprenentatge, com ho és aprofitar-los i tenir-ne cura.
Es recomanable fer aquesta inversió inicial donat que aquest material s’utilitza durant tot el cicle
mitjà i el primer curs de cicle superior.
El llistat de material de 1APGI que us adjuntem especifica el mòdul i el quadrimestre per facilitar
que el material es pugui adquirir progressivament. Durant la primera setmana de cada trimestre el
professorat aclarirà els dubtes que puguin sorgir. Recomanem disposar del material des de la
segona setmana del quadrimestre i portar-lo al centre en el moment que calgui.
Podeu comprar el material al comerç especialitzat en material de belles arts que més pràctic us
resulti però heu de tenir en compte les marques i especificacions tècniques del material del llistat.

Sant Cugat del Vallès, setembre de 2022
Equip de professorat del centre

