
FINS QUAN ESTARÀ L’ESCOLA TANCADA?

 El passat 25 d'abril es va notificar que s'havia aprovat una tercera pròrroga de 
l’estat d’alarma, des que es va declarar pel Reial Decret 463/2020, fins a les
00:00 hores del dia 10 de maig de 2020. 
 
En general, no s’alteren les condicions en què s'ha d'aplicar l'estat d'alarma,
excepte la important novetat de l’aprovació de la possibilitat de sortida dels
menors de 14 anys, que es desenvolupa en l'Ordre SND/370/2020, de 25 de abril.
Cal esperar les indicacions del Ministerio de Salud.
 
 

FAQs CICLES FORMATIUS

PODEM CONTACTAR AMB L’ESCOLA?

 Si, des del primer dia de confinament podeu rebre atenció telefònica directe de
dilluns a divendres, de 8 a 15 h i/o enviant un correu electrònic a
infosarria@escolapia.cat.

  

L’Escola també es manté en contnua
comunicació amb les famílies i resta
de comunitat educativa amb el nou
espai del WEB “L’ESCOLA A CASA” 
on trobareu diferents apartats amb
molts recursos i aplicatius d’interés
fins el retorn a l’escola. 
( www.escolapissarria.cat )

INFORMACIÓ GENERAL

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE L'ESCOLA A CASA
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https://fecc.acblnk.com/url/ver/46479834/981354/be4cd9f8508d3b7db6dc2bf04e866d8d
https://fecc.acblnk.com/url/ver/46479834/981354/be4cd9f8508d3b7db6dc2bf04e866d8d
https://www.escolapissarria.cat/


QUINS TRÀMITS ADMINISTRATIUS/ACADÈMICS S’ESTAN
REALITZANT O ES PODEN SOL·LICITAR?

 Certificacions acadèmiques
Podeu sol·licitar qualsevol certificat acadèmic pels mitjans habituals
(per telèfon o enviant un correu a l’adreça de l’escola
infosarria@escolapia.cat). Us farem el certificat, la direcció el
signarà digitalment i us l’enviarem per correu electrònic.
 
Plataforma Educamos
Segueix activa l’adreça de consultes
consultes.educamos@sarria.epiaedu.cat 
per atendre totes les vostres preguntes o incidències.
 
 
 
 
 
Tràmits de gestió administrativa amb el Departament
d'Educació:
 
Seguim fent tràmits electrònics amb les administracions educatives
per garantir que tots els processos administratius oficials es
compleixin, com per exemple, les proves d’accés a la universitat i les
titulacions de final de curs.
 
Avaluacions de l’alumnat
S’han realitzat totes les avaluacions previstes des del tancament de
l’Escola. Les famílies han rebut els informes i butlletins corresponents
a les inter-avaluatòries (CAFEMN, EASE1, CONDICIONAMENT1 i
NUTRICIÓ1).

SEGUEIXEN ACTIVES LES XARXES SOCIALS?

 
Si, des del primer dia de confinament continuem
publicant totes les activitats que segueixen fent els
nostres alumnes des de casa seva a INSTAGRAM.
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Vídeo tutorial Educamos famílies entorn web
 
Vídeo tutorial Educamos famílies entorn App

http://sarria.epiaedu.cat/
http://sarria.epiaedu.cat/
https://drive.google.com/file/d/0B0SdkhNtDqaeU3NLdDRnaDMyZ28/view
https://drive.google.com/file/d/14rOSo0qrFk0Vr56dWQ76u0Xus82Tzyej/view


Tot i mantenir l’activitat escolar de forma telemàtica, l’Escola ha comunicat
una reducció de les quotes a cada etapa, després de valorar determinades
despeses que es reduiran o no es realitzaran pel fet de tenir el centre
tancat.

ÉS POSSIBLE MANTENIR EL PAGAMENT DE LES QUOTES
ORDINÀRIES PER SOLIDARITZAR-SE AMB LES FAMÍLIES QUE
MÉS PATIRAN AQUESTA SITUACIÓ, I SUBSIDIÀRIAMENT
AMB L’ESCOLA?

 S’ha comunicat la possibilitat de fer-ho. Només cal enviar un correu a
infosarria@escolapia.cat i es comunicarà el procediment a seguir.

HI HAURÀ UNA REDUCCIÓ DE LES QUOTES ESCOLARS?

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA
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S’HAN DE PAGAR ELS EXTRAESCOLARS D’ANGLÈS?

 Des del tancament del centre, s’han anul·lat els serveis extraescolars i, tal com
s’ha informat en una comunicació interna, no es cobrarà el període no
realitzat.
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Les coordinadores han enviat un comunicat intern a les famílies de cada cicle
formatiu, i els tutors de cada grup han enviat comunicats via classroom amb el
procediment, eines i pautes per saber com treballar des de casa. Aquesta
comunicació és setmanal.

COM ESTAREM INFORMATS DEL RITME DE TREBALL A CADA
ETAPA?

 

LES ACTIVITATS PROPOSADES PEL PROFESSORAT SÓN
OBLIGATÒRIES?

 Sí, ho són. I són avaluables per tal de poder avançar matèria i poder tancar el
curs o el cicle. S'introdueix el valor acadèmic de cada activitat d’avaluació a
Educamos, en uns ítems identificats com a COVID-19, per poder-ne fer el
seguiment des de casa.

QUÈ PASSA SI TENIM DIFICULTATS DE CONNEXIÓ O FALTA
D’EINES TECNOLÒGIQUES?

 Cal comunicar-ho al tutor/a per tal de proposar alternatives que permetin
seguir el ritme sense cap discriminació per falta de mitjans.
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TREBALL CURRICULAR ON LINE I TEMES ACADÈMICS
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COM TANCAREM EL CURS?

 

Els alumnes han d’introduir al QBID, en l’apartat de justificació, “FORÇA DE
CAUSA MAJOR” en totes les hores afectades per aquesta aturada.

QUÈ PASSA AMB LES PRÀCTIQUES EN EMPRESA FCT O EN
LA FP-DUAL?

 

ES FARAN LES PROVES EXTERNES D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT?

 

 

Estem dissenyant l’aula virtual per tal de poder garantir la impartició del
temari fins el 15 de maig. Després tenim previst planificar les recuperacions
del segon semestre (part presencial i part virtual; esperem poder-la dur a
terme en format presencial) per acabar amb l’avaluació extraordinària
(esperem que pugui ser presencial). Tot això a l’espera de les directrius que
marqui el Departament d’Educació.

Pels alumnes graduats de grau superior, la Selectivitat s’ha ajornat als dies
7, 8 i 9 de juliol. Les proves específiques per a l’accés a CAFE encara no
estan publicades i les PAP (per Magisteri) es proposen pel 20 i 25 de juny.
 
Seguirem plantejant la preparació de la matèria de Biologia i de les
proves d’accés a CAFE en format intensiu per al mes de juny.
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FAREM LA CELEBRACIÓ DE GRADUACIÓ DELS ALUMNES DE
2N DE CICLES DE GRAU SUPERIOR?

 La voluntat de l’Escola és fer-la, però caldrà esperar a saber les dates de
retorn per calendaritzar-la.

Aquestes sortides o activitats queden anul·lades. Quan tinguem indicacions
sobre la represa de les activitats escolars, intentarem proposar noves dates o
les anul·larem definitivament. Ho comunicarem oportunament als alumnes i a
les famílies afectades.

QUÈ PASSA AMB LES POSSIBLES ACTIVITATS PENDENTS
D’AQUEST CURS?

 

ACTIVITATS PREVISTES ANUL·LADES O PENDENTS DEL RETORN

QUAN REBREM INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ
DEL CURS VINENT?
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MATRÍCULA I RESERVA DE PLAÇA PER AL CURS 2020-21

Per a totes les famílies de GM-CAFEMN, estem preparant virtualment la
reunió de pares, mares i alumnes que teníem prevista pel dimecres 1 d’abril i
que presenta l'oferta de GS de l’Escola i el procés d’inscripció a seguir.
 
Les famílies de GS de 1r curs rebreu un correu amb les instruccions de
conformitat de la plaça per a 2n curs.



En aquest apartat us indiquem el procés a seguir per matricular-vos a la
nostra Escola:

QUÈ PODEU FER PER INSCRIURE-US A CICLES
FORMATIUS - FP D’ESPORTS?

 

 

 

 

 

Al cap d’una setmana rebreu un correu per saber si esteu interessats en
matricular-vos a la nostra Escola. En cas afirmatiu, s’indicarà el procediment
per fer-ho mentre l’Escola roman tacada.
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 WWW.PIASARRIAFP.CAT Accediu a

PAS 1:

  i cliqueu a:

PAS 2:

 Cliqueu sobre el correu, ompliu les dades que falten i envieu:

PAS 3:

 Rebreu una presentació virtual dels estudis seleccionats via email.

PAS 4:

 

http://www.piasarriafp.cat/
http://www.piasarriafp.cat/
http://www.piasarriafp.cat/
http://www.piasarriafp.cat/

