Comunicat a les famílies
05-05-2020

Benvolgudes famílies,
A dia d’avui encara no disposem de la comunicació oficial per part del Departament d’Educació de la
data d’obertura dels centres, des del Grup Stucom estem elaborant els protocols que ens permetin
l’acompliment de les mesures sanitàries que s’estableixin i poder alhora dissenyar i implementar les
mesures organitzatives necessàries, preveient múltiples escenaris que es puguin produir durant el curs
escolar 2020-2021.
Tant aviat es permeti l’obertura dels centres ho comunicarem i us farem arribar en quines
circumstàncies es produirà. La represa de l’activitat presencial haurà de guiar-se pel principi de
minimitzar el risc, per tant la tornada a la normalitat es realitzarà de forma esglaonada seguint les
directius que es vagin donant des de les administracions competents.
A continuació us fem arribar la planificació prevista per al final de curs, en aquest sentit cal tenir
present que algunes de les dates poden estar sotmeses a variacions en funció de les indicacions que
anem rebent des del Departament d’Educació.

CALENDARI
1r DE BATXILLERAT:
 Activitats qualificables 3ª Avaluació: fins el 12 de maig.
 Comunicació de les notes 3ª Avaluació: el 20 de maig.
 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.
2n DE BATXILLERAT:
 Activitats qualificables matèries pendents de 1r de batxillerat: de l’11 al 14 de maig.
 Activitats qualificables Avaluació Ordinària: fins el 22 de maig.
 Comunicació de les notes Avaluació Ordinària: 2 de juny.
 Comunicació de les notes Avaluació extraordinària (pendent de confirmar): 26 de juny.
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 22 de juny.
Comunicació de les notes de l’avaluació extraordinària: 30 de juny.

2n DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR






Últim dia de sessions Online amb Adobe Connect amb l’horari habitual: 15 de maig.
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.

Els alumnes que realitzen el curs de preparació a les proves d’accés a CFGS en modalitat intensiva
finalitzen les seves classes el 12 de maig. Mitjançant la tutora, aquests alumnes han rebut l’oferiment
de poder assistir a les sessions del grup de matí, sempre que vulguin i ho comuniquin, que es realitzin
del 13 de maig fins el 28 de maig.
PROJECTE INTEGRAT: 2n de CICLES FORMATIUS I PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Tal i com us vam avançar en comunicats anteriors, els alumnes que no han pogut realitzar el nombre
mínim de hores de FCT per a poder ser avaluats hauran de realitzar una activitat substitutòria
anomenada: Projecte integrat. Durant els primers dies d’aquesta setmana el professorat de cada cicle
està assignant aquest Projecte Integrat als alumnes afectats. L’assignació es personalitza per a cada
alumne segons les hores que li manquen per arribar al mínim per a poder ser avaluats.
PAU (Prova d’Accés a la Universitat)
El Consell Interuniversitari de Catalunya ha fet pública la informació que fa referència a la flexibilització
i adaptació dels enunciats de PAU. Adjuntem l’enllaç: PAU 2020. Informació COVID19
Us recordem que la matrícula de les PAU s’ha de realitzar del 15 de maig al 15 de juny.

PELAI 8 – 08001 BARCELONA – TEL: 93 301 56 96 – FAX: 93 301 98 36
info@stucom.com – www.stucom.com

Comunicat a les famílies
05-05-2020

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) I CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A GRAU
SUPERIOR
Encara no s’han publicat les dates de realització de les diferents proves d’accés a Cicles Formatius de
Grau Mitjà ni el nou període d’inscripció a aquestes proves, tant aviat com disposem d’aquesta
informació us la farem arribar.

SOL·LICITUD DE CONTINUÏTAT CURS 2020-2021
Pel que fa referència a la continuïtat pel proper curs, us recordem que es pot sol·licitar a través del
portal de l’alumne: portal.grupstucom.com. L’accés a aquest portal es realitza mitjançant l’usuari i
contrasenya d’office365 de l’alumne.
Termini per realitzar la sol·licitud: dilluns 11 de maig.
Malgrat s’hagi realitzat la sol·licitud de continuïtat, recordeu que tots els alumnes que el proper curs
canviïn de tipus d’estudis hauran de realitzar la preinscripció oficial com a cada curs.
SESSIONS INFORMATIVES ON LINE
Aprofitem per a comunicar-vos que la propera setmana realitzarem noves sessions informatives
online:



13 de maig: Batxillerat i Cicles Formatius.
14 de maig: Batxillerat Dual (Hight School Diploma)

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

Aprofitem l’ocasió per agrair la col·laboració de tots i felicitar l’alumnat pel seu esforç per mantenir
actiu el seu procés d’aprenentatge.
Esperem que tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. Rebeu una salutació cordial.

La Direcció
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