
INFORMACIÓ GENERAL:
Inici del curs: 1 d’octubre de 2018.
Primer quadrimestre (ESPA):
De l’1 d’octubre de 2018 al 8 de febrer de 2019.
Segon quadrimestre (ESPA):
Del 18 de febrer de 2019 al 21 de juny de 2019.
Horari general del centre:
De dilluns a divendres, de 9:00 h a 14:30 h i de 15:00 h a 21:00 h.
Dies no lectius del centre:
2 de novembre (divendres)
7 de desembre (divendres)
27 de febrer (dimecres)
28 de febrer de 2019 (Festa escolar unificada)
4 de març (dilluns)
Dies festius:
12 d’octubre 2018 (festa a tot l’Estat).
1 de novembre 2018 (Tots Sants).
6 de desembre 2018 (Dia de la Constitució).
1 de març 2019 (Dia de les Illes Balears).
1 de maig 2019 (Festa del Treball).
Períodes de vacances:
Nadal: Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
Pasqua: Del 18 d’abril de 2019 al 28 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).
Horari d’atenció al públic:
DILLUNS: DE 18:00 a 19:50 h.
DIMARTS: de 12:40 a 13:35 / de 16:50-17:45 h
DIMECRES: 12:40-13:35 / de 18:55 – 19:50 h
DIJOUS: de 18:00 – 19:50 h
DIVENDRES: 11:45-12:40 h / 15:55 – 16:50 h
Horari del secretari (Alberto Abad): Dimecres (De 18:55 h a 19:50 h).
Horari del cap d'Estudis (Rafel Pericás): Dijous (16:00 h – 17:00 h).
Horari direcció (Cati Ginart): Dilluns (11:00 h – 12:00 h).
Horari de l'orientadora:
Dimarts (10:50 h – 12:40 h).
Dijous (15:55 h – 17:45 h).

Períodes de matriculació:
Matrícula oberta tot el curs (sempre que hi hagi places disponibles).
Primer quadrimestre: Del 6 a l'11 setembre 2018 (antics alumnes CEPA). 
Del 12 al 25 setembre 2018 (nous alumnes CEPA).
Segon quadrimestre: De l'11 al 15 de febrer de 2019.
Inici de les classes d’ESPA al segon quadrimestre: 18 de febrer de 2019.
Documentació per a la matrícula:

• Imprès de sol·licitud (recollir al CEPA).
• Fotocòpia DNI / NIE.
• Fotocòpia targeta sanitària (només per a 3r i 4t d’ESPA).
• Certificat acadèmic (només per a l’alumnat d’ESPA).
• Justificant d’ingrés de taxes.

Preus de les taxes per al curs 2018/2019:
Ensenyaments inicials: 10 €. 
Acollida, informàtica, castellà per a estrangers, anglès, alemany i català: 20 €.
ESPA: 20 €.
Accés UIB, CFGS: 20 €.
Alemany turístic: 20 €.
Oferta formativa 2018/2019:

• Ensenyaments inicials I i II
• Acolliment lingüístic (català i castellà).
• ESPA (Ensenyament Secundari per a Persones Adultes)
• Preparació per a les proves d’accés als CFGS
• Idiomes: castellà per a estrangers (1, 2 i 3); català (A2, B1); anglès (1, 2 i

3);  alemany  (1,  2  i  3);  alemany  turístic  (específic;  curs  intensiu  de
novembre a març). 

• Informàtica (1 i 2).

Calendari de sessions d’avaluació 2018/2019:
Ensenyaments Inicials (I i II):
Inicial: 15 d'octubre de 2018
Primera: 17 de desembre de 2018
Segona: 25 de març de 2019
Ordinària: 27 de maig de 2019



ESPA:
Primer quadrimestre Segon quadrimestre

Inicial: 15 octubre 2018 Inicial: 11 març 2018
Primera: 26 novembre 2018 Primera: 15 abril 2019
Ordinària: 4 febrer 2019 Ordinària: 17 juny 2019

Pla de convivència:
En benefici  de  tota  la  comunitat  educativa del  CEPA Alcúdia  i  amb la
finalitat  de  crear  i  construir,  entre  tots,  un  clima  de  convivència  que
contribueixi a millorar-lo dia rere dia, us pregam que tingueu en compte
algunes recomanacions:

• Fer un bon ús de les instal·lacions i equipaments.
• Tractar respectuosament el professorat del centre.
• Desconnectar el mòbil durant les activitats lectives.
• No fumar dins el recinte escolar.
• Col·laborar amb l’estalvi energètic.
• Dipositar  els  residus  als  contenidors  selectius  habilitats  a  tal

efecte.
• No menjar ni beure a les aules i altres dependències interiors del

centre.
• Arribar puntualment a classe.

“El que d’arrel  s’aprèn, mai del tot s’oblida” (Sèneca).
BON CURS A TOTHOM!
 

Dades del centre
CEPA ALCÚDIA

C/ Bennassar, 8.- 07400 (Alcúdia)
Telèfon: 971 54 84 88

www.cepaalcudia.com
cepaalcudia@educaib.eu
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