Comunicat a les famílies
03-04-2020

Benvolgudes famílies,
Seguint amb el compromís del grup STUCOM de mantenir-vos informats setmanalment, en el moment
que estem acabant la tercera setmana de confinament, us traslladem la nostra valoració de l’activitat
online i us fem arribar el resum dels comunicats i informacions que us puguin afectar i que ha anat
publicant el Departament d’Educació de la Generalitat durant aquesta setmana.
En referència a les sessions online, estem contents perquè, de manera generalitzada, s’estan
desenvolupant amb molt d’èxit. S´han pogut realitzar algunes de les sessions que la setmana passada
no es van poder fer, gràcies a la reincorporació d’algun dels professors que ha estat afectat pel
coronavirus i també gràcies al professorat que ha assumit la tasca d’impartir les sessions online dels
professors titulars que segueixen malalts.
Durant el període de vacances de Setmana Santa, les classes online s’aturaran. Considerem que és
important que els alumnes puguin dedicar el seu temps a activitats que no siguin estrictament
acadèmiques.
Us animem que, durant el temps que es perllongui aquest confinament, mantingueu el contacte amb
els tutors dels grups dels vostres fills i els traslladeu tot allò que considereu important respecte a
l’activitat que estan desenvolupant.
Entenem que en aquests moments el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les
famílies té molta importància, especialment per a aquells que tenen més dificultats per a seguir el
procés d’aprenentatge.
En aquest sentit i per tal de millorar la comunicació amb els alumnes i les seves famílies i facilitar-ne
la interacció, més enllà de les sessions online i dels canals habituals com el correu electrònic, també
estem treballant amb l’eina Teams, integrada al paquet Office 365 de Microsoft, de què tots els
alumnes disposen des de l’inici de curs. Podreu trobar al campus virtual de l’escola, a l’apartat de Guies
online, una Guia d’ús de Teams.
Pel que fa a les informacions o comunicats que han emès aquesta setmana el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, cal destacar:


TOTS ELS ALUMNES:
A dia d’avui, encara no tenim data oficial de tornada a l’activitat presencial (us la
comunicarem en el moment que el Departament d’Educació la faci pública). Però el que sí
s’ha comunicat oficialment és que l’activitat docent es reprendrà després de Setmana Santa
en modalitat a distància. Per tant, els Centres del Grup STUCOM reprendran, a partir del dia
14 d’abril, la seva activitat online tal i com s’està desenvolupant actualment.
Pel motiu anterior, i per als alumnes de 2n curs, les dates previstes per fer els exàmens de
recuperació de matèries/unitats formatives pendents del curs anterior, previstes pels dies
17, 20 i 21 d’abril, queden posposades. Més endavant us donarem indicacions de quan i com
es realitzaran aquestes proves.
En referència al lliurament dels fulls de continuïtat a l’escola per al curs vinent, en el proper
comunicat us donarem indicacions de com s’hauran de fer telemàticament.
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2n CURS BATXILLERAT I 2n CURS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:
PAU
La convocatòria ordinària de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) s’ajorna als dies 7, 8 i 9
de juliol.
A partir d’aquestes noves dates de les PAU i en funció de l'evolució de la pandèmia,
s’acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de
les PAU i de les PAP per accedir als graus en Educació.
PAP - Graus en Educació
La convocatòria ordinària de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en
Educació Infantil i en Educació Primària (que havia de celebrar-se el 25 d’abril) es programa
en la data següent: divendres, 19 de juny.


ALUMNAT QUE ESTÀ CURSANT ÚLTIM CURS DELS CICLES FORMATIUS I PFI:
El Departament d’Educació ha determinat els següents tractaments de les FCT i dels Projectes
o crèdits de Síntesi.
En la mesura que sigui possible, es recomana establir alternatives per tal que els estudiants
puguin completar la seva estada a l’empresa. En cas que no sigui possible:
a) Si el nombre d’hores que resta pendent no supera el 5% de les hores de pràctiques, la
junta d’avaluació considerarà la reducció d’hores pendents per acord de la pròpia junta
d’avaluació, segons consta a la normativa de les FCT.
b) Si el nombre d’hores que resta pendent és superior al 5% de les hores de pràctiques,
atesa la decisió preventiva del Departament d’Educació de suspendre les pràctiques en
empresa, s’autoritza a la junta d’avaluació a considerar una reducció addicional respecte
les hores de pràctiques previstes inicialment, sempre que s’hagin realitzat un mínim de
220 hores hores (80 hores en el cas del PFI) d’estada a l’ empresa.
c) Si l’alumne no pot arribar a realitzar el mínim de 220 hores (80 hores en el cas del PFI),
l’estada a l’empresa es podrà substituir mitjançant un mòdul que integri el Projecte /
Síntesi i les hores mínimes del mòdul de les FCT, amb un total de 245 hores (105 hores en
cas de PFI).
c.1 L’alumnat que hagi fet part de les hores de les FCT podrà restar aquestes hores de la
durada total del mòdul anterior.
c.2 L’alumnat que no hagi començat les FCT haurà de realitzar la totalitat de les 245
hores (105 en cas de PFI).
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En relació a aquests dos últims supòsits, si l’alumne ja ha realitzat part de mòdul de
Projecte / Síntesi, podrà restar del mòdul integrat les hores realitzades fins un màxim de
25 hores.
El mòdul que integra les FCT i el mòdul de Projecte / Síntesi es podrà desenvolupar de
manera presencial, semipresencial o a distància. La superació del mateix comportarà la
qualificació positiva en el mòdul de Projecte / Síntesi i l’apte en les FCT.
Per poder facilitar la finalització de les hores de les FCT indicades en el punts anteriors,
s’aplicaran les següents mesures:
 Augmentar el nombre d’hores diàries de les FCT fins un màxim de 8 hores diàries.
 Augmentar el nombre de dies a la setmana, en el casos que no es facin
pràctiques els 5 dies.
 Allargar el període de pràctiques considerant el mes de juliol.
Tot això, sempre tenint en compte el calendari escolar i fent possible que els alumnes que ho
desitgin es pugin matricular en estudis posteriors.
Qualsevol actuació relativa a les FCT serà gestionada pel Departament Escola-Empresa i la junta
d’avaluació corresponent.


ALUMNAT QUE TÉ PREVIST PARTICIPAR EN LES CONVOCATÒRIES DE ERASMUS +:
Queden anul·lats tots els ERASMUS + que s’havien de realitzar en el propers mesos de maig
i juny. El grup STUCOM contempla la possibilitat de valorar, en el moment de tornar a l’activitat
presencial, la conveniència i les possibilitats administratives de reprogramar algunes de les
estades ERASMUS +.



ALUMNAT QUE ESTÀ CURSANT L’ÚLTIM CURS DELS CICLES FORMATIUS de Cures auxiliars d’
infermeria, Atenció a les persones en situació de dependència i Integració social.
Mitjançant els tutors, la Generalitat de Catalunya ha ofert als alumnes majors de 18 anys
d’aquests cicles la possibilitat col·laborar en la crisi del coronavirus treballant de manera
voluntària amb persones sense risc d'infecció.

Els recordem els canals de comunicació que durant l'alerta sanitària les nostres escoles han habilitat
per a consultes de secretaria i admissions:
STUCOM: info@stucom.com i 933015696
CESF: info@cesf.es i 933218377
Reiterem l’agraïment a la col·laboració i comprensió de totes les famílies, i els traslladem, de part de
tot l’equip del Grup STUCOM, els millors desitjos per a superar aquesta situació de pandèmia
provocada pel COVID-19.
Salutacions cordials,
La Direcció.
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