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INFORMACIÓ CURS 20-21 

[febrer 2021  -6- ] 
Benvolgudes famílies 
 
En aquest full informatiu trobareu informacions i novetats pel que fa al present curs: 
 

 
Totes les famílies, excepte 2n batx i 2n CFGM, a partir del divendres dia 12 de febrer a la 14h                    

podreu consultar via GESTIB FAMÍLIES la trajectòria del vostre fill/a pel que fa a la primera meitat de                  
la 2a avaluació: tasques, notes, treballs...de cada assignatura. 
 

Us agrairem que CLIQUEU a cada assignatura que heu visualitzat la informació. 
 

Fins ara lliuràvem un document en paper, però cada dia el GESTIB ens proporciona més               
eines per treballar online en un entorn segur. Hem considerat més facilitador per a les famílies fer                 
servir el GESTIB FAMÍLIES, ja que la gran majoria en sou usuàries. A més, hi haurà un estalvi                  
considerable de paper. 
 

Per favor, comprovau que teniu accés a GESTIB FAMÍLIES. En cas contrari a la pàgina web                
teniu tota la informació per donar-vos d’alta. També podeu posar-vos en contacte amb l’institut per               
resoldre dubtes i problemes enviant un mail a iessineu@educaib.eu 
 

Les avaluacions intermitges o de seguiment ens serveixen per analitzar com va el procés              
d’aprenentatge del vostre fill/a i poder-lo ajudar en cas que es detecti qualque problema. 

 
Des de GESTIB FAMÍLIES, també podeu justificar les absències del vostre fill/a. Pregam que              

ho feu com a molt tard entre tres i set dies després de la incorporació a l’institut. Aquest febrer                   
encara rebem justificacions de Desembre, convendria evitar aquest desfasament temporal. 
 

 
Durant les darreres setmanes hem detectat un ús inadequat de les xarxes socials per part de                

l’alumnat: imatges i gravacions fetes a l’interior de l’institut (majoritàriament als banys), suplantació             
d'identitats, etiquetes sense permís, comentaris poc respectuosos… majoritàriament per part de           
l’alumnat més jove. 

 
Tenint com a guia la llei de protecció de dades i molt especialment la part que tracta la                  

protecció de dades de menors, estam treballant per evitar tant com sigui possible aquestes              
situacions: 

 
● formació i informació amb un programa pilot de Policies Tutors sobre “l'ús inadequat de les               

xarxes socials” a 1r i 2n ESO 
● canvi de la normativa interna 

La informació de l’avaluació de seguiment febrer serà pel GESTIB 

Ús d’aparells mòbils 



● activitats a tutories sobre internet segura. 
 
Us pregam que estigueu al cas de les xarxes socials dels vostres fills. Pensau que segons la                 

legislació espanyola els menors de 14 no poden tenir cap xarxa social i estam detectant que hi ha                  
molts alumnes que en tenen i alguns no en fan un bon ús. 

 

 
Participam al concurs “Jo també vull ser científica” de la UIB amb el vídeo de les alumnes de                  

TIC de 1r de batxillerat: Marta Nicolau Berga i Francisca Mascaró Rosselló. 
 

Podeu veure el vídeo a:  
https://www.youtube.com/watch?v=iEUuNsUwauchttps://www.youtube.com/watch?v=iEUuNsUwauc 
 

Dos equips de l’IES Sineu participaran al concurs de programació HP CodeWars 2021. 
 

 
Enguany la matrícula també serà online a finals d’abril, principi de maig, i ja n’hem començat                

a parlar a 4t d’ESO i 1r de batxillerat amb xerrades de la UIB. Durant el febrer i el març a totes les                       
classes es tractarà a tutoria l’opcionalitat del proper curs.  
 

 
El període de preinscripció per fer proves lliure per accedir a FP és del 3 al 17 de març. 
 
Podeu consultar tota la informació per al Grau Mitjà: 
http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_acces_2021_grau_mitja_0/ 
 
Podeu consultar tota la informació per al Grau Superior:  
http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_dacces_2020_grau_superior/ 
 

 
Del projecte Euro FP V Balears, aquests curs s’han seleccionat 2 alumnes de CFGM i 3 de                 

FPbàsica per dur a terme 5 setmanes i dues setmanes respectivament de pràctiques a empreses a                
països adherits al programa ERASMUS+. 

 

 
La biblioteca de l'IES de Sineu és un espai on tenim entre 8000 i 9000 llibres, a l'abast de tot                    

l'alumnat i el professorat. Enguany ens hem hagut de reinventar per poder fer el préstec de llibres. El                  
nostre alumnat ens pot fer la petició via internet, i durant dos esplais poden passar a recollir els                  
exemplars.  

 
Aquesta és l’adreça per tal de poder fer la petició dels llibres: 
 
http://www.iessineu.net/index.php/ca/205-benvinguts-a-la-biblioteca 

Participació en concursos  

Informació a l’alumnat sobre matèries i opcionalitat del curs 21-22 

Oberta la preinscripció a les proves lliures d’FP 

ERASMUS: pràctiques i programes 

Biblioteca 
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