COMUNICAT
08-01-2021

Benvolguts, des
Primerament, desitjar-vos a tots que hàgiu tingut una bona entrada d’any. Esperem
que estigueu bé.
Tot i que uns i altres hem hagut de passar el Nadal allunyats de la família, de part de la
família o de les amistats, esperem que aquest hagi anat bé.
D’acord amb la resolució publicada el 5 de gener per part de la Generalitat de
Catalunya per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 i seguint les
recomanacions que ens ha fet arribar el Departament d’Educació en les que s’insta a
reduir la presencialitat als centres, i d’allò establert en el Pla d’obertura de centre,
s’estableixen les següents mesures:

Per a Cicles Formatius:
Amb motiu de la situació actual no es podran aplicar les mesures d’increment de la
presencialitat que vàrem informar en el comunicat del dia 17 de desembre; per tant es
manté el funcionament que s’estava aplicant fins el 21 de desembre.
Recordem que el sistema que estava en funcionament incorporava les següents
mesures:
• L’assistència a les classes presencials es redueix al 50% dels alumnes del
grup, establint dos torns alterns d’assistència per cada grup i de durada
setmanal: un torn farà classe presencial i l’altre seguirà les classes des de casa,
durant tota la setmana.
• Els torns A i B es van establir per ordre alfabètic. Per donar continuïtat a
l’assistència a classe es mantenen els torns vigents fins al 21 de desembre. Per
tant el torn A ha d’assistir presencialment la setmana de l’11 de gener i el
torn B seguirà les classes telemàticament a través del Teams.
• Aquesta mesura no s’aplica en el grup: CFGS Gestió de Vendes 2 ja que el
nombre d’alumnes és reduït, per tant l’assistència del grup és presencial.
En el cas de les FCT’s es continuaran realitzant tal i com s’han fet fins el dia d’avui.
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En els cursos de PFI i el Curs d’Accés a Grau Superior:
Donat que en aquests grups el nombre d’alumnes és reduït es manté la presencialitat
en totes les classes i horari.

Aquestes mesures ens permetran reduir la presencialitat contribuint en la reducció de
la mobilitat del nostre alumnat, tal i com se’ns demana des de les autoritats sanitàries
i educatives.

Com a complement imprescindible a la reducció de la presencialitat volem insistir en
la importància de mantenir les mesures de seguretat i higiene establertes des del
començament de curs. Des de l’escola vetllarem, com hem fet fins ara, en
l’acompliment d’aquestes mesures: ventilació freqüent de les aules, ús del gel
hidroalcohòlic, manteniment de la distància de seguretat, ús obligatori i permanent de
la mascareta i presa de la temperatura a l’entrada al centre.

De part de tot l’equip del Grup Stucom, us agraïm per endavant la vostra comprensió
i col·laboració.

Atentament
Direcció.
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