COMUNICAT
30-10-2020

Benvolguts, des
D’acord amb la resolució publicada avui divendres 30 d’octubre per part de la
Generalitat de Catalunya per la que es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid19 i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i educatives en les que s’insta
a reduir la presencialitat als centres, i d’allò establert en el Pla d’obertura de centre,
s’estableixen les següents mesures:

Per a Batxillerats i Cicles Formatius:
L’assistència a les classes presencials es redueix al 50% dels alumnes del grup, establint
dos torns alterns d’assistència per cada grup i de durada setmanal: un torn farà classe
presencial i l’altre seguirà les classes des de casa, durant tota la setmana.
Els torns s’establiran per ordre alfabètic i es comunicaran com a molt tard el dilluns
dia 2 de novembre, dia en que es mantindran les classes amb el seu funcionament
actual.
Per tant, aquestes mesures es faran efectives a partir del proper dimarts 3 de
novembre, i seguint les instruccions del Departament d’Educació es pretenen mantenir
fins al 21 de desembre.
Els alumnes que segueixin les classes des de casa ho faran de manera síncrona
mitjançant l’eina Teams, eina ja utilitzada fins ara per aquells alumnes que ho han
necessitat.
En el cas de Batxillerat els exàmens de la 1ª avaluació es realitzaran de manera
presencial per a tot l’alumnat, per tant durant els dies d’avaluació quedarien suspesos
els torns de presencialitat i de no presencialitat.
Les classes de les matèries optatives de 1r de batxillerat que es realitzen en horari de
tarda, així com les pràctiques de laboratori de ciències es realitzaran des de casa, de
forma síncrona per a tots els alumnes de la matèria.
En el cas de Cicles Formatius, les FCT’s es continuaran realitzant tal i com s’han fet fins
el dia d’avui.
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En els cursos de PFI i el Curs d’Accés a Grau Superior:
Donat que en aquests grups el nombre d’alumnes és reduït es manté la presencialitat
en totes les classes i horari.

Aquestes mesures ens permetran reduir la presencialitat contribuint en la reducció de
la mobilitat del nostre alumnat, tal i com se’ns demana des de les autoritats sanitàries
i educatives.

Per qualsevol qüestió restem a la vostra disposició.

De part de tot l’equip del Grup Stucom, us agraïm per endavant la vostra comprensió
i col·laboració.

Atentament
Direcció.
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