Comunicat a les famílies
17-04-2020

Benvolgudes famílies,
En primer lloc volem aprofitar aquest comunicat per comentar els resultats del qüestionari que us
vàrem enviar la setmana passada en el que us demanàvem una valoració de la gestió que està fent
l’escola en aquest període d’excepcionalitat.
Valorem molt positivament l’alt índex de resposta i molt especialment tots els suggeriments i
observacions que ens heu fet arribar. Volem agrair el vostre reconeixement de la tasca que està fent
l’escola en aquestes circumstàncies.
Tota aquesta feina no seria possible sense la implicació de tot l’alumnat i les seves famílies i per això
us volem felicitar pel vostre esforç diari i constant. Us animem a continuar tots plegats en la mateixa
línia per aconseguir els objectius proposats.
Som conscients de la preocupació que en alguns casos heu expressat pel que fa a l’avaluació d’aquest
trimestre i del final de curs. En aquest sentit i a l’espera que l’administració educativa ens faci arribar
instruccions més concretes del tractament de l’avaluació, des de l’escola hem establert un marc
d’actuació que pretén adaptar els criteris d’avaluació, inicialment establerts, a la nova situació.
Aquests criteris volen reflectir els diferents aspectes, com la participació activa dels alumnes a les
sessions on-line, el lliurament d’activitats, l’aprofitament de les hores d’atenció, les proves
realitzades... mitjançant les eines tecnològiques que tenen al seu abast.
Aquest marc de criteris d’avaluació serà adaptat a cada matèria o mòdul pel professorat corresponent
que ho traslladarà a l’alumnat a través del Pla d’Avaluació Curs (PAC).
Atenent a aquests criteris es realitzarà l’avaluació del tercer trimestre. Aquesta valoració de la tasca
de l’alumne es realitzarà en benefici seu i tenint present la seva situació personal.
Recordem que l’avaluació del curs és continuada i per tant es té en compte tot el treball fet pels
alumnes des de principi de curs. En aquest sentit, en cas d’avaluacions suspeses, hi haurà les
oportunitats de recuperació corresponents.
Segons us vam avançar en l’anterior comunicat, el centre ha implementat l’eina Teams a la que tots
els alumnes tenen accés. Aquesta eina permet, mitjançant la videoconferència i el compartir
documents, realitzar les hores de consulta, treballs en grup, entrevistes tutorials, possibilitat de fer
proves orals...
Aquells alumnes que tinguin dificultats per accedir o utilitzar aquesta eina poden fer arribar la
incidència al departament de suport informàtic mitjançant aquest enllaç:
https://incidencies.cesf.es/
Pel que fa a la sol·licitud de continuïtat en qualsevol dels estudis que es fan a l’escola, properament
rebreu un e-mail amb un enllaç al formulari que haureu d’omplir per comunicar-nos la vostra intenció
per al proper curs. Davant de qualsevol dubte a l’hora de decidir la vostra continuïtat podeu contactar
amb el vostre tutor/a o amb Direcció d’Estudis.
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Recordem que el formulari de continuïtat és un document intern del centre i per tant tots els alumnes
que el proper curs canviïn de tipus d’estudis hauran de realitzar la preinscripció oficial com a cada
curs. Encara no disposem de les dates oficials de preinscripció, tant aviat com siguem coneixedors
d’aquestes dates us les farem arribar així com el procediment a seguir per realitzar-la.
Davant d’aquesta decisió d’escollir els estudis pel proper curs us recordem que realitzarem les
Jornades de Portes Obertes, en modalitat on-line, el dies:
-

Dissabte 9 de maig al CESF
Dissabte 25 d’abril a STUCOM

La finalitat d’aquestes jornades és informar de les diferents opcions que ofereix el Grup Stucom tant
de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà o superior. Qualsevol persona interessada
en participar en aquestes jornades es pot inscriure a través del web dels centres: www.cesf.es o bé
www.stucom.com o mitjançant els següents enllaços: JPO CESF i JPO Stucom

ALUMNES QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
(ALUMNES DE PFI) O LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Encara no s’han publicat les dates de realització de les diferents proves d’accés a Cicles Formatius ni
el nou període d’inscripció a aquestes proves, tant aviat com disposem d’aquesta informació us la
farem arribar.
Aquells alumnes que, al mes de març, vau poder fer la inscripció a les proves, rebreu indicacions per
part del Departament d’Ensenyament. Igualment tota la informació que ens arribi al respecte la
posarem a la vostra disposició.
Davant de qualsevol dubte, recordeu que l’escola manté la seva activitat habitual de manera
telemàtica. Podeu posar-vos en contacte amb secretaria i admissions mitjançant els canals de
comunicació que es mantenen actius durant l'alerta sanitària:
CESF: info@cesf.es i 933218377
STUCOM: info@stucom.com i 933015696

Amb el desig que us trobeu bé i esperant poder tornar a la normalitat el més aviat possible rebeu una
salutació cordial

La Direcció.

