Comunicat a les famílies
14-05-2020
Benvolgudes famílies,
Tal i com us indicàvem a l’últim comunicat, continuem sense disposar de comunicació oficial per part
del Departament d’Educació de la data d’obertura dels centres.
El Grup Stucom continua treballant per a poder oferir la màxima seguretat i minimitzar el risc de
contagi pel COVID-19, mitjançant l’adopció de les mesures sanitàries de protecció a totes les persones
que hagin d’accedir a les seves instal·lacions.
Tant aviat es permeti l’obertura dels centres ho comunicarem i us farem arribar en quines
circumstàncies es produirà i quines activitats es podran realitzar presencialment.
INSCRIPCIONS A LA PROVA D’ACCÉS A CFGM I CFGS 2020.
Ja disposem de les noves dates per realitzar la preinscripció a la Prova d’Accés a Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior.
En aquest sentit, cal recordar que hi ha alumnes que ja van realitzar la inscripció a la prova en el període
de preinscripció que va quedar suspès al mes de març i alguns d’ells inclús van fer el pagament. Aquests
alumnes hauran de procedir de la següent manera:






Els alumnes que van tramitar la inscripció a la prova però no van fer el pagament: durant el
període de preinscripció, hauran d’accedir a l’aplicació de preinscripció (podeu fer servir els
enllaços que hi ha a continuació) amb el codi de preinscripció o DNI amb el que vau fer la
preinscripció i tornar a generar el document de pagament.
Els alumnes que van tramitar la inscripció a la prova i van fer el pagament: hauran de verificar
que surten a la llista d’alumnes admesos. En el cas de que no apareguin en aquest llistat hauran
de presentar una reclamació amb el comprovant de pagament de la inscripció a la prova.
Resta d’alumnes: hauran de fer la inscripció segons els següent calendari.

DATES D’INSCRIPCIÓ A LA PROVA.




Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020.
Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h).
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020.

ENLLAÇOS PER A FER LA INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS
A continuació us adjuntem els enllaços per a la inscripció als Cicles Formatius:





Inscripció prova d’accés a CFGM (alumnes actuals de PFI)
Inscripció prova d’accés a CFGS
Inscripció prova d’accés a CFGS Arts plàstiques i disseny.
Inscripció prova d’accés a CFGS d’Ensenyaments esportius

REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A CFGM I CFGS.
La realització dels exàmens i consulta dels resultats seguirà el següent calendari:
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PROVA D’ACCÉS A CFGM (ALUMNES QUE ESTAN CURSANT PFI)
 Exàmens: 25 de juny de 2020.
 Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020.
PROVA D’ACCÉS A CFGS.
 Part comuna: 29 de juny de 2020.
 Part específica: 30 de juny de 2020.
 Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020.
PREINSCRIPCIONS OFICIALS CURS 2020-2021 A BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR.
El Departament d’Educació ha publicat en nota de premsa les dates de preinscripció pel curs 20202021. Aquestes dates són:




Batxillerat: entre el 27 de maig i el 3 de juny.
Cicles de grau mitjà d’FP: entre el 2 i el 8 de juny.
Cicles formatius de grau superior: entre el 10 i el 17 de juny.

Cal recordar que tots els alumnes que vulguin canviar d’estudis o de cicle, encara que continuïn al
mateix centre i hagin comunicat la seva continuïtat, han de realitzar la preinscripció oficial.

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)
Us fem arribar la nota de premsa publicada pel Departament d’Educació el dimarts 12 de maig que fa
referència als espais on tindran lloc les proves . Els centres escolars encara no hem rebut cap instrucció
de com es durà a terme aquest procés
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385772

Davant de qualsevol dubte, recordeu que fins que us puguem atendre presencialment, 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:
STUCOM: info@stucom.com i 933015696
CESF: info@cesf.es i 933218377

Aprofitem l’ocasió per encoratjar als alumnes per mantenir el seu esforç a la recta final del curs. En el
proper comunicat us farem arribar la relació d’activitats pendents fins a la finalització del curs.
Esperem que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. Rebeu una salutació cordial.
La Direcció
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