
 INFORMACIÓ CURS 22/23 
 Grau Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal 

 Manresa 

 Benvolgudes famílies, 

 Esperem que estigueu el millor possible. 

 El curs 2021/2022 tanca amb la satisfacció d’haver-se pogut desenvolupar amb força normalitat. 

 Us  fem  arribar  aquesta  circular  amb  la  informació  vigent  a  data  d’avui  per  a  tots  els  ensenyaments  de 
 JOVIAT Manresa per al curs 2022/2023. 

 Estem preparant el curs amb moltes ganes i il·lusió. 

 Important:  Cliqueu les paraules en vermell per accedir als enllaços per tenir la informació completa. 

 Documentació 

 L’alumnat  de  nova  matriculació  ha  d’haver  pujat,  al  PORTAL  de  Joviat  ,  tots  els  documents  sol·licitats 
 per Gestió Acadèmica  durant el mes de juliol. 

 Inici de curs 

 El  curs  començarà  el  dimecres,  dia  7  de  setembre  de  2022  al  pavelló  de  Joviat,  carrer  Folch  i 
 Torres, 5 de Manresa  . 

 Als alumnes de 1r i 2n  → matí us esperem les 9:00 

 Als alumnes de 2n tarda  →  us esperem a les 16:00 

https://app.joviat.com/portal/


    Horaris 
   

    Primer curs: 

    L’horari  de  classes  és  de  9:00  a  14:30:  dos  dies  de  pràctiques  presencials  al  centre 
 professionalitzador i tres dies de teoria. 

    Presencialitat  de  les  classes  de  teoria  :  per  tal  de  poder  fer  els  grups  classe  del  curs 
 22-23 necessitem que trieu una de les dues opcions que us oferim en el següent enllaç: 

    https://forms.gle/axVf2msw8uUkQwWn8 

 L’assignació  definitiva  dels  grups  es  comunicarà  el  mes  de  setembre.  En  el  cas  que  no 
 siguin uniformes en nombre d’alumnat es farà una nova distribució. 

 La  primera  setmana,  els  dies  7,  8  i  9  de  setembre,  seran  presencials  a  l’escola  per 
 l’alumnat de 1r curs. 

 Segon curs: 

 Es mantenen els horaris del curs passat: 

 ➔  Dos dies de pràctiques presencials al centre professionalitzador de 9:00 a 14:30 
 ➔  Tres dies de teoria: 

 ●  Grup de matí: de 9:00 a 14:30 
 ●  Grup de tarda: de 15:00 a 20:30 

    Benvinguda i reunió de famílies 

 Primer curs: 
 La reunió de famílies es farà  online el dijous,  8 de setembre a les 19:00  . Podeu accedir 
 directament utilitzant aquest enllaç:  meet.google.com/ooq-puxd-xqz 

 Segon curs: 
 La reunió de famílies es farà  online el divendres, 9 de setembre a les 19:00  . Podeu 
 accedir directament utilitzant aquest enllaç:  meet.google.com/jvx-eqvn-gud 

 Assistència 

 La  puntualitat  i  assistència  a  l’Escola  són  imprescindibles  per  seguir  el  ritme  del  curs.  Quan  l’alumnat 
 no  pugui  assistir  a  classe,  és  convenient  informar  l’Escola  i  comunicar  el  motiu  de  la  seva 
 absència  i,  si  és  possible,  abans  de  començar  l'horari  lectiu.  El  contacte  es  pot  fer  mitjançant  el  correu 
 electrònic  del/de  la  tutor/a,  que  us  el  facilitarem  a  l’inici  de  curs.  També  ho  podeu  comunicar  a  través 
 del  Portal famílies  . 

https://forms.gle/axVf2msw8uUkQwWn8
http://meet.google.com/ooq-puxd-xqz
http://meet.google.com/jvx-eqvn-gud
https://app.joviat.com/portal/


 Llibres de text, material i uniformitat 

 A  l’Annex  1  i  en  aquest  apartat  del  web  hi  ha  la  relació  de  material  i  uniformitat  establert  que 
 necessita l’alumnat per a aquest curs, amb els noms, adreces i telèfons de les botigues corresponents. 

 És  necessari  disposar  d’un  ordinador  portàtil  (o  dispositiu  similar)  per  poder  treballar  a  l’aula  en 
 moments puntuals en algunes matèries i de connexió a internet a casa. 

 Armariets 

 L'Escola  disposa  d'un  servei  d'armariets  de  lloguer  per  guardar-hi  llibres  i  material  escolar.  Cada 
 alumne/a s'ha de portar un cadenat propi (preferiblement de combinació). 

 Preus anuals del lloguer:  Dipòsit → 10 €  (es retornen a l’acabar el curs)   |  Lloguer anual → 15 € 

 Fons d’estudis 

 L’Escola  té  organitzat  un  Fons  d’Estudis  gestionat  pel  Consell  Escolar  per  a  aquells  casos  en  què 
 l’alumne/a  es  quedi  sense  un  dels  seus  progenitors.  Durant  el  mes  de  setembre,  us  farem  arribar  una 
 circular  amb  la  informació  detallada  i  el  cost  d’aquest.  A  finals  de  setembre,  es  cobrarà  el  rebut 
 corresponent  a  la  quota  del  curs  2022/2023.  En  el  cas  que  no  hi  estigueu  interessats/des  o  per  a 
 qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a Gestió Acadèmica  secretaria@joviat.cat  . 

 Dies festius 

 Els dies festius per aquest curs són: 

 12 d'octubre (dimecres):  Festa del Pilar 

 31 d’octubre (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 1 de novembre (dimarts):  Festa de Tots Sants 

 6 de desembre (dimarts):  Festa de la Constitució 

 8 de desembre (dijous):  Dia de la Puríssima 

 9 de desembre (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos:  Nadal 

 20 de febrer (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 21 de febrer (dimarts):  Festa local de Manresa 

 17 de març (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 3 al 10 d’abril, ambdós inclosos:  Setmana Santa 

 1 de maig (dilluns):  Festa del treball 

 2 de maig (dimarts):  Festiu de lliure disposició 

https://www.joviat.com/fpi/portal-families-fpi/circulars-fpi/#1596114884870-12e0529a-476e


 I també... 

 UniversJoviat  és  el  servei  de  l'Escola  que  ofereix  acompanyament  i  dona  suport  a  alumnat,  famílies, 
 docents i cuidadors/es per a millorar el seu benestar emocional. 

 Trobareu  tota  la  informació  general  al  web  de  l’Escola  i,  l’específica,  al  Portal  famílies  .  També  us 

 animem  a  que  ens  seguiu  per  Instagram  als  comptes  @joviatfpintegrada  i  @hipicaagrariajoviat  per 

 estar al cas del nostre dia a dia durant el curs! 

 Per  a  qualsevol  consulta,  podeu  contactar  amb  Gestió  Acadèmica  secretaria@joviat.cat  fins  al  29  de 
 juliol  , en horari de 9:00 a 17:00 h i,  a partir del dia 2 de setembre  , en el mateix horari. 

 Salut i bon estiu! 

 JOVIAT FP integrada 

 Manresa, juliol de 2022 

 www.joviat.cat 

https://www.joviat.com/joviat-infantil-parvulari-primaria-eso-batxillerat-cm-gs-fc-fo/projecte-i-serveis/universjoviat/
https://www.joviat.com/fpi/
https://www.joviat.com/fpi/portal-families-fpi/circulars-fpi/#1596114884870-12e0529a-476e
https://www.instagram.com/joviatfpintegrada/?hl=es
https://www.instagram.com/hipicaagrariajoviat/?hl=es


 ANNEX 1: 

 Llistat de material necessari per al seguiment correcte de les classes: 

 En  principi  no  serà  obligatòria  l'adquisició  de  cap  llibre  de  text.  L’alumnat  disposarà  dels  apunts 
 facilitats  pel  professorat  als  que  tindran  accés  mitjançant  el  Moodle  de  l'Escola.  Per  aquest  motiu,  per 
 fer  un  correcte  seguiment  del  curs,  és  imprescindible  que  l’alumnat  disposi  d'ordinador  portàtil  (o 
 dispositiu  equivalent  com  tauleta)  i  connexió  a  internet.  L'ordinador  serà  necessari  per  algunes 
 sessions teòriques per les quals els professors avisaran prèviament. 

 Respecte al material i vestuari cal l'adquisició del següent: 

 ➔  Granota de treball amb el logotip de Joviat 
 ➔  Botes de goma amb puntera de seguretat 
 ➔  Guants de treball 
 ➔  Pijama quirúrgic amb el logotip de Joviat 
 ➔  Armilla negra logotipada (opcional) 

 Aquest material s'ha d'adquirir a UNILABOR: 

 -  UNILABOR  MANRESA:  Carretera  de  Vic,  88  Manresa  T.  93  874  49  11  o  e-mail: 
 unilabor@unilabor.com 

 -  UNILABOR  BCN-  HOSPITALET:  Av.  Pau  Casals,15-17  Hospitalet  T.  93  268  22  10  o  e-mail: 
 bcn@unilabor.com 

 És millor que prèviament us poseu en contacte amb l’empresa. 

mailto:unilabor@unilabor.com
mailto:bcn@unilabor.com

