Comunicat a les famílies
24-04-2020

Benvolgudes famílies,
Una vegada més us volem traslladar la nostra satisfacció per la feina realitzada pels alumnes en les
sessions de treball online. Aquest esforç dels alumnes no seria possible sense l’acompanyament de les
famílies. Felicitats a tots plegats.

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I PFI
Respecte als cicles de Formació Professional, i a partir de les indicacions establertes pel Departament
d’Educació, us informem que l’avaluació dels mòduls formatius es basarà principalment en les unitats
formatives cursades de forma presencial i quedarà reforçada positivament pel resultat de les activitats
realitzades de les unitat formatives cursades en la modalitat on-line. Recordeu que en el cas d’unitats
formatives cursades presencialment que estiguin suspeses, els alumnes disposen d’oportunitats per a
la seva recuperació.
Pel que fa a la recuperació de les unitats formatives suspeses del curs anterior es realitzaran durant el
mes de maig.
BATXILLERAT
Respecte als estudis de batxillerat i una vegada rebudes les instruccions del Departament d’Educació
podem concretar que:
1r de Batxillerat:
Les notes de la 3ªavaluació i de la convocatòria ordinària seran comunicades mitjançant la plataforma
Alexia a partir dels dies 20 de maig i 19 de juny respectivament. Pel que fa a la convocatòria
extraordinària es manté pel mes de setembre.
2n de Batxillerat:
Amb motiu de l’endarreriment de les dates de les PAU, de moment previstes per 7 al 9 de juliol i amb
la publicació de les dates per a la matrícula de les PAU: del 15 de maig al 15 de juny, la planificació per
a final de curs queda de la següent manera:





La recuperació de matèries pendents de 1r de batxillerat es realitzarà de l’11 al 14 de maig.
La recuperació del Treball de Recerca es realitzarà amb l’entrega de la memòria el 27 d’abril i
l’exposició oral del 4 al 8 de maig.
Tenim previst comunicar les notes de la convocatòria ordinària el dimecres 8 de juny.
Pel que fa a la convocatòria extraordinària de 2n de batxillerat, el calendari el comunicarem
tant aviat tinguem les instruccions del Departament d’Educació.
Un cop avaluat el curs continuarem preparant de manera intensiva les diferents matèries de
les que els alumnes s’avaluaran a les PAU.
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SOL·LICITUD DE CONTINUÏTAT CURS 2020-2021
Tal i com us vam avançar en el comunicat anterior podeu sol·licitar la continuïtat d’estudis pel proper
curs seguint les indicacions que us detallem a continuació:



Els alumnes han d’accedir al portal de l’alumne: portal.grupstucom.com
Han de seleccionar el centre actual i validar-se amb el seu compte d’office365
(proporcionada pel centre a principi de curs) i una vegada han entrat hauran de clicar en
l’enllaç on posa: “Has d’omplir el full de continuïtat” i seleccionar els estudis que volen fer el
proper curs.

PREINSCRIPCIÓ OFICIAL AL CURS 2020-2021
Recordeu que tots els alumnes que el proper curs canviïn de tipus d’estudis hauran de realitzar la
preinscripció oficial com a cada curs.
El Departament d’Educació encara no ha publicat les dates de la preinscripció a Cicles Formatius ni a
Batxillerat. Tant aviat com siguem coneixedors d’aquestes dates us les farem arribar així com el
procediment a seguir per realitzar-la.
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.

Us recordem que realitzarem les Jornades de Portes Obertes, en modalitat on-line, els dies:
-

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

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:
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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