Comunicat a les famílies
22-05-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que l’escola procedirà a una primera reobertura per l’atenció presencial
d’assumptes administratius i referents al període de preinscripció, amb cita prèvia, a partir del
proper 27 de maig. Per demanar cita prèvia cal trucar al telèfon de l’escola: 933015696.
Pel que fa al pla d’obertura del centre en fase 2 de desescalada, i en funció de la data en la
que s’entri en aquesta fase, us informarem de les activitats previstes que han de permetre
atendre de manera personalitzada i presencial als grups que corresponguin i aquells alumnes
que ho requereixin.
En qualsevol dels casos s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, les
condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències
de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat, professorat i altre personal.
PREINSCRIPCIÓ OFICIAL
Pel que fa a la preinscripció oficial adjuntem un comunicat específic. Aquest comunicat va dirigit a tots
els alumnes que han emplenat el full de continuïtat i han indicat un canvi d'estudis que requereix
preinscripció oficial del Departament d'Educació de la Generalitat.
Es considera canvi d'estudis als alumnes que canvien de nivell com ara: passar de Batxillerat a Cicles,
de PFI a Grau Mitjà, de Grau Mitjà o d’Accés a Grau Superior.
També es considera canvi d'estudis, els canvis entre Cicles, com per exemple passar de DAM a DAW o
ASIX, o de Gestió de Vendes a Màrqueting, etc.
Les dates de preinscripció són:



Preinscripció a Grau Mitjà: del 2 al 8 de juny.
Preinscripció a Grau Superior: del 10 al 17 de juny.

Per tal de donar suport als nostres alumnes en aquest procés de preinscripció oficial, el proper dijous
28 de maig a les 18h realitzarem una sessió informativa. En el comunicat específic trobareu l’enllaç
per entrar a la sessió.

PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU). Ordinària: del 7 al 10 de juliol


La convocatòria ordinària de la PAU s’allargarà un dia més fins al 10 de juliol donades les
circumstàncies excepcionals causades per la COVID-19. La decisió de realitzar les proves en
quatres dies respon a la necessitat de fer una nova distribució de les franges horàries per tal de
donar compliment a les mesures de seguretat imposades per les autoritats sanitàries.
Les noves dates de les proves queden supeditades a possibles mesures que puguin adoptar les
autoritats competents en relació a la COVID-19.
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Es modifica la data de la PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària,
s'endarrereix al dimecres 15 de juliol de 2020.
Properament ens informaran de com queda el nou horari de les proves.
Calendari PAU http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_pau/

CALENDARI

Estem arribant a la fi d’aquest curs especial per les circumstàncies que estem vivint, però per
poder concloure’l amb èxit hem de mantenir el nivell d’actitud i treball mostrat durat tot el
temps de suspensió de les activitats presencials. Us fem un resum de les activitats que resten
als alumnes abans de poder donar el curs per finalitzat.
2n DE BATXILLERAT

La comunicació de les notes de l’avaluació ordinària serà el 2 de juny.
A partir del 2 de juny i per l’alumnat que es matriculi a les PAU, des de l’escola donarem
l’assessorament sobre el procés de matriculació.
A partir del 3 de juny les classes de preparació de les PAU i de recuperació, mantindran un
horari flexible, en funció de les matèries, serà el professorat el que indicarà l’horari setmanal.
Els alumnes podran assistir a classe de les matèries malgrat no siguin del seu propi grup, prèvia
comunicació al professorat.
La convocatòria extraordinària de 2n de batxillerat serà del 15 al 17 de juny i la comunicació
de les notes el dilluns 22 de juny.
1r DE BATXILLERAT






Últim dia de sessions Online amb Adobe Connect amb l’horari habitual: 28 de maig
Activitats qualificables avaluació ordinària: fins el 5 de juny.
Treball personal o grupal del Treball de Recerca: del 8 al 12 de juny.
Comunicació de les notes Avaluació ordinària: 19 de juny.
Avaluació extraordinària: del 2 al 4 de setembre.

1r de CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR






Últim dia de sessions Online amb Adobe Connect amb l’horari habitual: 28 de maig.
Del 2 al 5 de juny: activitats de recuperació d’unitats formatives.
Comunicació de les notes de l’avaluació ordinària: 16 i 17 de juny.
Avaluació extraordinària: 29 i 30 de juny.
Comunicació de les notes de l’avaluació extraordinària: 7 de juliol.
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2n de CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ






Últim dia de sessions Online amb Adobe Connect amb l’horari habitual: 28 de maig.
Exposicions de projectes: 2 i 3 de juny.
Comunicació de les notes de l’avaluació ordinària: 9 de juny.
Avaluació extraordinària: del 19 al 23 de juny.
Comunicació de les notes de l’avaluació extraordinària: 30 de juny.

2n DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR





Treball del projecte: a partir del 18 de maig.
Comunicació de les notes de l’avaluació ordinària: del 5 a l’11 de juny.
Avaluació extraordinària: del 22 al 25 de juny.
Comunicació de les notes de l’avaluació extraordinària: 1 de juliol.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)




Últim dia de sessions Online amb Adobe Connect amb l’horari habitual: 28 de maig.
Del 2 al 5 de juny: activitats de recuperació d’unitats formatives.
Comunicació de les notes finals: 18 de juny.

CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR




Últim dia de sessions Online amb Adobe Connect amb l’horari habitual: 28 de maig.
Comunicació de les notes finals: Accés a Grau Superior Matí: 12 de juny.
Prova d’Accés a Grau Superior:
o Part comuna: 29 de juny de 2020.
o Part específica: 30 de juny de 2020.

RECOLLIDA DE LLIBRES I MATERIAL DE LES GUIXETES
En el cas que algun alumne necessiti recollir llibres o material de les guixetes ho haurà de comunicar a
l’escola trucant a Secretaria i se li donaran les indicacions sobre com i quan fer la recollida.

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

Esperem que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. Rebeu una salutació cordial.
La Direcció
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