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Benvolgudes famílies,
Ens posem en contacte amb vosaltres per a comunicar-vos el sistema de
comanda i pagament de llibres per al curs 2020-2021.
Aquesta comanda es realitzarà a través d’una plataforma web, clicant a un enllaç
del web de l’escola, a l’apartat de notícies: www.stucom.com o bé fer un clic
AQUÍ. El codi per accedir és: STUCOM
Aquest enllaç estarà operatiu a partir del 10 de juliol.
A continuació us posem un seguit d’observacions a tenir present en el moment
de realitzar la comanda de llibres per al curs 2020-2021:
1) És molt important que en el formulari de comanda omplert per Internet
quedi escrit correctament el correu electrònic. Un cop enviada la
comanda a través d'aquesta plataforma, rebreu un correu amb un codi
de comanda (revisar la carpeta de correu no desitjat SPAM).
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2) El mètode de pagament és On-line mitjançant targeta de crèdit/dèbit.
3) La plataforma tindrà dos períodes per a poder fer la comanda i el
pagament dels llibres:
a. 1r període: del 10 de juliol al 10 de setembre: En aquestes dates
el lliurament dels llibres de text serà a domicili.
b. 2n període: de l’11 al 30 de setembre. En aquestes dates el
lliurament dels llibres de text tindrà lloc a l’escola.
4) Pel que fa a la matèria comuna d’anglès de batxillerat:

És el mateix llibre tant a 1r com a 2n de batxillerat.

Els alumnes que l’hagin de comprar, ho poden fer a través de la
plataforma i una vegada realitzada la prova de nivell, comunicarem als
alumnes el llibre que li correspon i l’entregarem a l’escola en el mes de
setembre.
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5) Pel que fa a la matèria optativa d’anglès: Cambridge English Exams:
• Business English Certificate.
• First Certificate in English FCE.
Recordeu de no comprar aquests llibres fins que l’alumne realitzi la prova
de nivell en el mes de setembre i li comuniquem el llibre que li correspon.
Els llibres es podran comprar en el segon període i el lliurarem a l’escola.
6) L’agenda escolar es considera d’ús obligatori per als alumnes de
Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Programes de Formació Inicial
(PFI) i cursos d’Accés a Grau Superior.
7) El lliurament de la targeta de fotocòpies, si fos el cas, es realitzarà a
l’escola.
8) El material de taller, en el cas dels Cicles Formatius i PFI, també se li
proporcionarà a l’alumne una vegada iniciades les classes.
9) L’escola proporcionarà de forma gratuïta les llicències de Office365. Per
fer ús personal, cada estudiant disposa de:
 Correu amb Outlook per a la Web i amb una bústia de 50 GB.
 Coautoria en temps real, guardat automàtic i ús compartit en
aplicacions web: Word, PowerPoint i Excel i moltes altres.
 Microsoft Teams, un centre digital on s'integren les converses, les
trucades, el contingut i les aplicacions.
 OneNote, el teu bloc de notes digital.
 Espai il·limitat amb l'emmagatzematge en el núvol onedrive
 Instal·la les aplicacions d'escriptori d'Office fins a cinc equips PC o
Mac per usuari. *
 Instal·la aplicacions en fins a cinc tauletes i cinc telèfons per usuari. *
*Només disponibles durant l’estada a STUCOM
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10)
No marqueu els llibres, ni poseu el nom fins que estiguin ben
comprovats, d’aquesta manera es podran atendre possibles devolucions.

Per qualsevol dubte que tingueu podeu poseu-vos en contacte amb l’escola
preferentment per e-mail: anna.panisello@stucom.com o bé trucant a l’escola:
933015696 de 9h30m a 14h.
Us desitgem unes Bones Vacances.
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