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1.- FORMACIÓ IMPARTIDA AL CENTRE 
 
En aquest curs acadèmic 2018/2019 s’impartiran al Centre els ensenyaments 
següents: 
 
• Català Nivell 1 i 2. 
• Castellà Nivell 1 i 2. 
• Anglès Nivell 1, 2 i 3. 
• Graduat d’Educació Secundària (GES) 
• PEAI (curs d’acollida) 
• Formació per a la Preparació de les Proves d’Accés als Cicles Formatius 

de Grau Superior. 
• Formació per a la Preparació de les Proves d’Accés a la Universitat per a 

Majors de 25/45 anys  
• Informàtica COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3. 
 
 
2.- LLENGUA DE L’ESCOLA 
 
La llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge és la catalana. La llengua 
vehicular d’ús habitual al Centre és la catalana, respectant  sempre les altres 
llengües emprades pels alumnes d’altres Comunitats Autònomes o Països. 
El Centre garanteix el domini lingüístic de totes les llengües que s’hi 
estudien. 
 
 
3.- HORARI DE CLASSES 
 
 Hi ha dues franges horàries: matí i tarda.  El torn de matí és de dilluns a 
divendres de 9 a 2/4 de 3 (14:30h) i el de tarda de dilluns a dijous de 2/4 de 4 
(15:30) a 21:00h. Els divendres a la tarda no hi ha classe.  
 Durant el matí, el període de descans és de 11 a 2/4 de 12 (11:30) i, a 
la tarda, de 2/4 de 6 (17:30) a 18h. En el descans i durant el canvi de torn de 
matí a tarda no es pot romandre dins l’Escola. S’ha de sortir de l’edifici o bé 
anar a la Biblioteca.  
 Els horaris de cada grup-classe es poden consultar a la pàgina web del 
Centre i als plafons informatius de l’escola. A la presentació del curs, el tutor 
explicarà el funcionament del centre i l’horari.   
 L’alumnat menor d’edat no podrà marxar del Centre si no ha entregat 
una autorització escrita dels pares o tutor/a legal per poder fer-ho.  
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4.- SORTIDES, ACTIVITATS CULTURALS 
 
Totes les activitats curriculars que es proposin són d’assistència obligatòria. 
La no participació en alguna activitat ha d’estar justificada pels pares o 
Tutor/a legal, quan l’alumne/a sigui menor d’edat. 
En el moment de la matrícula es lliurarà un imprès de drets d’imatge que ha 
de ser retornat al Centre. També es lliurarà un imprès d’autorització de 
sortides amb la signatura d’aprovació dels pares i/o Tutor/a legal en els 
alumnes  menors d’edat. 
 
 
5.- TUTOR/A – ALUMNAT 
 

 
El Tutor/a és la persona encarregada de fer el seguiment de l’alumne/a i 
d’establir una relació entre el Centre i la família, quan aquest és menor 
d’edat. Qualsevol problema de l’alumne/a  cal comentar-lo al seu Tutor/a. 
 
A l’entrada de la Secretaria del Centre, hi ha una bústia on s’hi poden 
dipositar suggeriments adreçats a la Direcció del Centre. També es pot trobar 
aquest formulari al web de l’Escola.  
 
 
 
6.- SECRETARIA 
 
Al matí, de dilluns a divendres, l’horari de Secretaria és de 11:00 a 13:00 h. A  
la tarda, de dilluns a dijous de 16:00 h a 18:00 h.  Aquest horari pot tenir 
variacions al llarg del curs. 
 
 
7.- HORES DE VISITA DELS TUTORS, PROFESSORS/ES I EQUIP 
DIRECTIU 
 

Per concertar una entrevista amb un/a Tutor/a, professor/a o algun 
membre de l’Equip Directiu s’ha de demanar hora a Secretaria. L’horari de 
visites de l’Equip Directiu es pot consultar a l’expositor de Secretaria o a la 
web del centre. 
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8.- BIBLIOTECA 
 

El Centre compta amb una Biblioteca que ofereix activitats de diversa 
tipologia com el Club de Lectura. Disposa d’accés a Internet i facilita un espai 
per a l’autoformació de l’alumnat.  

L’horari de la Biblioteca  és  de dilluns a dijous de 9h a 21 h i els 
divendres de 9h a 13:30.   
 
 
 
9.- PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
 L’alumnat pot participar en les activitats del centre mitjançant diversos 
mitjans: el Consell Escolar, l’Associació d’alumnes i ex-alumnes i les 
Tecnologies de la informació i la comunicació (web, facebook i twitter). 

El Consell Escolar està format pel Director, el Cap d’Estudis, el 
Secretari acadèmic (amb veu i sense vot), un representant del personal 
d’administració i serveis, un representant municipal, cinc representants del 
professorat i cinc representants de l’alumnat.  

Si voleu contactar amb els vostres representants podeu demanar 
informació a Secretaria. 
 
 
10.- SERVEI D’ORIENTACIÓ 
 

El Servei d’orientació de Ciutat Vella (Pla Jove) té un espai al nostre 
centre. Aquest servei orienta als joves del Districte i els ajuda a elaborar un 
itinerari personalitzat per a potenciar la continuïtat dins del sistema educatiu.  
Per concertar una entrevista cal trucar els telèfons:  

933 193 522 / 932 955 872.  
 
 
11.- CERTIFICATS i TITOLS DEL GESO 
 
• En acabar el curs, les Juntes d’Avaluació atorgaran als alumnes el 

Certificat de superació del curs, sempre i quan hagin aprovat i s’hagi 
superat el 80% d’assistència (en els cursos de Proves d’Accés a Grau 
Superior, Informàtica i Idiomes), o excepcionalment si així ho decideixi la 
Junta d’Avaluació per causes justificades. 

 
• Els alumnes del GESO si no superen el 80% d’assistència en un mòdul 

poden perdre el dret d’avaluació contínua i hauran de recuperar el mòdul a 
final de trimestre o a les proves extraordinàries de juny.  Per obtenir el títol 
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del GESO caldrà l’aprovació, la convalidació o l’acreditació de tots els 
mòduls. 

 
 
12.- REPETICIÓ DE CURS 
 
Per als cursos de GESO, Anglès, Castellà, Català i Informàtica, els alumnes 
que no superin el curs podran repetir-lo amb reserva de plaça una única 
vegada (cada curs). 
 
En els cursos de Preparació a Proves d’Accés: 

a) l'alumnat que obtingui qualificació positiva del curs però no superi la 
prova i vulgui tornar a realitzar el curs, podrà fer-ho en el supòsit que el 
centre/aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes 
que hi accedeixin per primera vegada (llista d’espera inclosa). 

b) L’alumnat que no superi el curs, no se li reservarà plaça com a 
repetidor, però podrà tornar a realitzar la preinscripció. 

 
Per a tots els ensenyaments, correspon a la Junta d’Avaluació decidir si un 
alumne/a repeteix o no. 
 
 
13.- MATRÍCULA 
 
Període de preinscripció i matrícula. 
 

Els períodes de preinscripció i matrícula els fixa cada any el 
Departament d’Ensenyament. Hi ha un període principal de matrícula 
ordinària, a principis de setembre.  
 

Durant la preinscripció l’equip de professors realitza entrevistes 
personals als futurs alumnes, per tal d’assessorar-los i, en cas necessari, fer 
les proves de nivell pertinents. 
 
Matrícula alumnat propi. 

 
A l’hora de matricular-se pel següent curs, l’alumnat de GESO, 

Castellà, Català, Anglès o Informàtica, si continua en el mateix ensenyament 
té preferència. Per això, a principis del mes de juliol hi ha un període de 
matrícula per a l’alumnat propi d’aquests ensenyaments. L’escola informarà 
amb antelació de les dates exactes.  
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Matricula fora de termini. 
 

Fora dels períodes ordinaris de matrícula, i sempre que hi hagi places 
vacants i la direcció ho cregui convenient, es poden incorporar nous 
alumnes. Els aspirants, hauran de fer una entrevista personal i proves de 
nivell per constatar que podran seguir sense dificultat el curs. En els 
ensenyaments en que s’obté un certificat, la normativa d’assistència per 
obtenir-lo, també s’aplicarà als alumnes que s’hagin matriculat tard. Per  tant, 
segons la data de la incorporació no el podran obtenir. 
 
Quota de material. Exempció del pagament. 
 

La matrícula de tots els cursos que s’imparteixen és gratuïta. El consell 
de centre fixa cada any unes quotes en concepte del material que es facilita 
als alumnes. 

 
Si un alumne/a té problemes per satisfer l’import de la quota de 

material cal que ho notifiqui a Secretaria. Es pot demanar l’exempció del 
pagament amb una sol·licitud que cal entregar amb algun dels següents 
documents: full d’ingressos anual o declaració de renda de l’any anterior, 
informe de l’assistent social del barri, PIRMI, subsidi d’atur, d’altres. 

Les sol·licituds seran avaluades pel Consell Escolar, el qual decidirà  
sobre l’exempció del pagament. 
 
Anul·lació de matrícula. 
 

L’alumne/a o qui en tingui la pàtria potestat, si és menor d’edat, podrà 
sol·licitar a la Direcció del Centre, per escrit i només una vegada, l’anul·lació 
total de la matrícula. 

 
Es pot justificar l’anul·lació de la matrícula quan l’absentisme reiterat 

s’origini per:  
 
- Malaltia o accident de l’alumne/a o de familiars. 
- Atenció a familiars. 
- Maternitat o paternitat. 
- Treballar o incorporar-se una feina. 
- Circumstàncies personals de caràcter extraordinari. 

 
Si l’anul·lació de la matrícula es produeix abans del 15 d’octubre, l’import 

de la quota de material serà retornat. Si l’anul·lació de la matrícula es 
produeix desprès del 15 d’octubre no es retornarà cap import ni l’alumnat 
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tindrà dret a reclamar cap material o dossier que l’escola pugui lliurar 
posteriorment a la resta d’alumnes matriculats. 
 
Qualsevol informació en relació a la preinscripció i matrícula la podreu 
trobar a la nostra pàgina web. 
 
 
14.- INFORMACIÓ PER A L’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI 
 
 En situacions d’EMERGÈNCIA que comportin l’EVACUACIÓ de les 
dependències del Centre, s’ha de tenir en compte les següents consignes: 
 
• Si detecteu una situació d’emergència aviseu al professorat, a Secretaria 

(segona planta) o a Consergeria (planta baixa)  
• Si sona una alarma tipus sirena amb un so continu, cal EVACUAR l’edifici. 

No utilitzeu l’ascensor . 
• No perdeu la calma. 
• Seguiu les indicacions del personal del centre. 
• Deixeu tancades portes i finestres: eviten la propagació del  foc. 
• Sortiu per a l’escala que tingueu més propera, sortiu al carrer, aneu al punt 

de trobada (parc de davant de l’escola) i identifiqueu-vos al Cap 
d’Emergència. 

• IMPORTANT: Si a l’escala hi ha fum, no sortiu. Qued eu-vos a l’espai 
on us trobeu i demaneu auxili per una finestra o ba lcó. 

• Si la vostra roba s’encén, tireu-vos a terra i rodeu sobre vosaltres mateixos 
per apagar-la. No correu, ja que l’aire aviva el foc.  

 
 
15.- CONVIVÈNCIA  
 
 El Centre compta amb un Pla de Convivència que regula la convivència 
i la resolució de conflictes. En relació aquest tema s’ha de tenir en compte els 
aspectes següents: 
 
PUNTUALITAT, ABSENTISME I JUSTIFICACIÓ DE FALTES  
 
• És un deure de l’alumnat respectar el horaris del Centre. 
• Si un alumne/a arriba tard, el professorat amb el qual té classes valorarà 

els motius del retard i decidirà si el deixa entrar a classe. La reiteració de 
retards sense causa justificada es contemplarà com una conducta 
contraria a les normes de convivència. 
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• És obligatòria l’assistència a classe. En el cas de ser menor d’edat, caldrà 
que els pares o Tutor/a legal justifiquin les faltes d’assistència per escrit. 
Aquest justificant es lliurarà sempre al Tutor/a . 

• Els alumnes menors d’edat necessitaran d’una autorització escrita dels 
pares o Tutor/a legal per poder sortir de l’ Escola abans d’acabar la 
jornada lectiva. Aquesta autorització es lliurarà al Tutor/a corresponent. 

• La impuntualitat, a qualsevol hora, es podrà considerar com a retard. 
L’acumulació de tres retards podrà ser considerat com falta d’assistència. 

• Les faltes d’assistència reiterades es comunicaran a l’alumne/a. En cas de 
ser menor de edat el Tutor/a ho comunicarà a la família o Tutor/a legal. 

• La no assistència durant deu dies lectius consecutius sense justificació 
comportarà la baixa de l'alumne. Es considerarà que un alumne/a no està 
interessat/da en la seva plaça quan es produeixi una situació 
d’absentisme o la no assistència regular durant 3 setmanes sense 
justificació; aquesta situació també pot comportar la baixa de l’alumne/a. 
Aquests tipus de baixes es comunicaran per correu ordinari o electrònic a 
la persona interessada i, en el cas dels menors d’edat, als pares o tutors. 
El Tutor/a comunica la situació, omple el full corresponent i Secretaria 
executa el procediment de baixa. Si l’alumne és menor d’edat, abans de 
fer efectiva la baixa, s’informarà als pares/tutors. Si no es pot contactar 
amb ells es deixarà constància escrita d’aquesta situació.   
 
 

 
COMPORTAMENT DINS L’AULA I RECINTE ESCOLAR 
 
Per raons de seguretat no està permès:  
• Utilitzar l’ascensor sense autorització 
• Manipular qualsevol aparell de seguretat com extintors, alarmes, 

interruptors elèctrics, etc. 
• No tenir cura i un comportament correcte al baixar i pujar les escales, 

sobretot quan hi hagi gent més gran. 
 
Altres comportaments a tenir en compte: 
• Respectar i tenir cura del material i les instal·lacions, inclou deixar neta i 

recollida l’aula. 
• L’alumne/a que, intencionadament o per negligència, deteriorés les 

instal·lacions del Centre, el seu material o el sostreguès, estaria obligat a 
reparar el dany o restituir el que hagués sostret. Segons la legislació 
vigent, en el cas dels menors d’edat, la responsabilitat civil correspon als 
pares. 

• No menjar i beure dins de l’escola. 
• No entrar i sortir de les aules sense comunicar-ho al professor/a. 
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• Dins de l’horari lectiu, només es pot sortir al carrer en el temps de descans 
• Procurar una higiene personal i una vestimenta apropiada en tot el recinte. 
• D’acord amb la Normativa vigent es prohibeix fumar i consumir begudes 

alcohòliques dins del recinte escolar 
• A l’aula no es poden deixar objectes personals 
• Pel bon funcionament del grup-classe, el professor/a  i/o el Tutor/a pot 

decidir el lloc que han d’ocupar els alumnes dins l’aula, per tal 
d’aconseguir millorar l’ambient de treball i el seu rendiment acadèmic. 

• Durant les activitats lectives cal demanar ordenadament la paraula i 
respectar el torn i les intervencions dels altres companys. 

 
Normativa del centre en relació a l’ús dels disposi tius mòbils i portàtils 
a l’aula 
 

• Aquesta normativa és d’obligat compliment per a tots el grups i 
ensenyaments del centre. 

• Només es podran utilitzar amb l’autorització expressa del professorat. 
• Es podran utilitzar per temes didàctics relacionats amb la programació i 

mai per temes personals. 
• En les programacions generals s’haurà de reflectir l’ús d’aquests 

dispositius. 
• Mentre no estigui garantit que tot l’alumnat pot disposar d’aquests 

dispositius, el seu ús només es podrà permetre o recomanar, mai obligar. 
• Quan s’utilitzi com a cerca d’informació, hem d’inculcar al nostre alumnat 

que es qüestioni la veracitat de les dades i que cal fer les comprovacions 
oportunes, abans de donar-les per bones. 

• En determinats casos caldrà que el professorat també recomani fonts 
d’informació fiable, no deixar-ho tot a criteri de l’alumne,  les fonts 
utilitzades s’haurien  de referenciar a tots els treballs. 

• En general estan prohibides les senyals acústiques i els auriculars. Els 
mòbils han d’estar en silenci, i si per qualsevol motiu urgent s’ha d’agafar, 
s’haurà de fer fora de l’aula. 

• Es podran fer fotos o gravacions sempre amb l’autorització del 
professorat. 

• L’incompliment dels punts 2, 3, 8 i 9 podrà ser considerat com a conducta 
contrària a les normes de convivència i una reiteració d’aquestes serà 
considerada com a falta greu (consultar les Normes de Convivència a les 
NOFC). 

• Accions com el ciberassetjament i la vulneració del dret a la intimitat i a la 
pròpia imatge seran considerats com a faltes molt greus amb l’aplicació de 
la sanció corresponent, sense perjudici d’altres accions que puguin 
correspondre. 
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En cas de desaparició o pèrdua de mòbils o d’altres objectes personals el 
Centre no es farà responsable i no estarà obligat a fer cap acció, exceptuant 
els casos en els que pugui haver intimidació o violència. 

 
 

Normes i consells de seguretat i bon ús de la xarxa  i dels dispositius 
mòbils a l’aula 

 

• Fes copies de seguretat d’aquells arxius que siguin importants per a tu. 
Utilitza un llapis de memòria (o un servei en línia per a còpies de 
seguretat) per a desar-hi còpies dels teus arxius i de les carpetes més 
importants. 

• Cal tenir cura i vigilar on deixem el nostre equip en tot moment. El 
responsable ets tu. 

• Comprova que l’antivirus i el sistema operatiu estiguin sempre actius i 
actualitzats. Protegeix el teu ordinador i la resta de dispositius de virus i 
altres programes maliciosos que poden revelar les teves claus. 

• Quan cerquis informació a la xarxa, cal qüestionar la veracitat de les 
dades i cal fer les comprovacions oportunes, abans de donar-les per 
bones. 

• Utilitza contrasenyes diferents per a cada servei. No les comparteixis amb 
ningú i desa-les en un lloc segur. Evita desar-les en un document 
anomenat “contrasenyes” o amb qualsevol altre nom detectable fàcilment. 

• Sigues sempre molt prudent amb les teves dades personals i les teves 
fotos, ja que no saps mai quin ús poden fer-ne. Quantes menys persones 
les coneguin, millor! 

• Atenció als missatges de correu electrònic. Obre només aquells de les 
persones que coneguis i esborra la resta. Els missatges adjunts poden 
contenir virus. 

• Si trobes continguts que pots considerar desagradables, perillosos o 
simplement estranys, no intentis «investigar» pel teu compte. Avisa a 
algun responsable abans de continuar. 

• El fet d’intercanviar via P2P o baixar d’algun lloc web música, vídeos i 
altres fitxers pot representar una vulneració dels drets d’autor d’aquests 
continguts. La majoria de continguts d’Internet (text, imatges, música, 
vídeos...) tenen drets d’autor. Això implica que cal vigilar què copiem i què 
baixem d’Internet, si no volem incórrer en un delicte. 

• Quan et connectis a la xarxa wifi del centre el seu ús ha de ser 
preferentment acadèmic. 

 
Documentació relacionada d’interès 
Manual de bons usos digitals: 
http://www.edu365.cat/internetsegura/guia.pdf 
Manteniment bàsic d'equips, aplicacions i xarxa: 
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/AG_S_ADM/ADM_AG_S_M05/web/html/WebContent/u1/a1/continguts.html 
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En quant a l’ús de l’ascensor: 
 
Podran fer ús de l’ascensor el personal de l’escola i aquells alumnes o 
visitants que tinguin especials dificultats per pujar i/o baixar per les escales. 
Els alumnes que tinguin aquesta necessitat, hauran de presentar el justificant 
corresponent a secretaria i se’ls facilitarà una clau de l’ascensor fins a final 
de curs. Quan l’alumne deixi d’estar matriculat, haurà de retornar la clau i se’l 
retornarà una part dels diners que hagi deixat com a dipòsit.  

 
 
CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I DE 
COMPORTAMENT I LA SEVA CORRECCIÓ 
 
El nostre centre té aprovades les Normes d’Organització i Funcionament del 
Centre (NOFC) i un Pla de Convivència.  Aquestes normes descriuen les 
mesures de promoció de la convivència, les mesures correctores i 
sancionadores i el procediment i garanties en la correcció de faltes greument 
perjudicials per a la convivència. Aquestes mesures poden anar, segons la 
gravetat de l’acció, des d’una simple amonestació oral fins a la inhabilitació 
definitiva per a cursar estudis al Centre. Aquesta normativa està a disposició 
de tota la comunitat educativa i es pot consultar a la nostra pàgina web. 
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16.- DIRECTORI DE L’ESCOLA 
 
Planta tercera 

Aula 7 
ACCÉS 

UNIVERSITAT 
 

 
                                                                             Escala 

 
 

Passadís 
 
 
Escala d’emergència 

 

Aula 6 / 
Tecnologia 

 

Aula 5 
ACCÉS A-B 

Aula 4 
PEAI-A 
PEAI-B 

Aula 3 
IDIOMES 

Aula 2 
GES2 

Aula 1/ 
GES1 

WC 

 
Planta segona 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   Escala 

 
Escala d’emergència 

Passadís 

Sala de 
Professorat Biblioteca 

 
Aula 

Informàtica 

Aula 
Polivalent 

Secretaria WC 
Servei 

d’orientació 

Direcció / 
Cap 
d’estudis 

 
 
Planta baixa 

 

                                                                                                      Escala   

 
Consergeria 

 

 
 
 

Accés principal pel carrer Sant Pere Més Baix 55 
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17.- CALENDARI ESCOLAR (Curs 2018-2019) 
 
 
 

S
E

T
E

M
B

R
E

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

 IC     17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

O
C

T
U

B
R

E
 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

N
O

V
E

M
B

R
E

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 28 30   

D
E

S
E

M
B

R
E

 

      1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

      17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
 

 

No Lectius   

 

Festes de lliure disposició   

 
 
IC = Inici de Curs 
FC = Final de Curs (excepte els cursos de Proves d’Accés) 
FC/PA GS= Data orientativa de final de curs per als cursos de Prova d’Accés A Grau superior 
FC/PA +25= Data orientativa de final de curs per als cursos de Prova d’Accés A Universitat +25 anys 
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENG 

G
E

N
E

R
 

 1 2 3 4  5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

F
E

B
R

E
R

 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19       20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

M
A

R
Ç

 

     1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19       20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

A
B

R
IL

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 

FC/PA +25  
27 28 

29 30       

M
A

IG
 

  1  2 3 4 5 

6 7 8 9 FC/PA GS 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

J
U

N
Y

 

      1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 FC     21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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