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Benvolgudes famílies

En aquest full informatiu trobareu informacions i novetats:

CANVI NORMATIVA MÒBIL

Tal com us vàrem informar en el full groc de febrer, aquests dies hem fet formació sobre l’us 
responsable de les xarxes socials amb el policies tutors de Llubí, Lloret, Sant Joan, Manacor, 
Pollença…. 
Al Claustre de Professors i el Consell escolar van aprovar per unanimitat la modificació del ROF amb 
el següent text:

12. Mòbils i aparells electrònics: Està prohibit l'ús de mòbils i aparells electrònics dins el recinte del centre,

essent possible el seu ús, a partir de 3r ESO, només el temps de l'esplai o amb autorització expressa del

professorat. En cas de dur mòbils i  aparells electrònics a l'institut,  aquests es guardaran sempre dins la

motxilla, i només s'usaran dins les aules, quan per motius curriculars, el professorat ho autoritzi (veure 7.2.5

dins l'aula). En el cas de pèrdua, ruptura o sostracció d’aquests dispositius, el centre no se’n fa en cap cas

responsable.

L’alumnat de 1r i 2n ESO en cap cas pot fer ús del mòbil dins el centre. Si la família consideràs necessari que

duguin el mòbil al centre, aquest, sempre haurà d’estar desat i silenciat dins la motxilla, d’on no el podrà

treure sota cap concepte.

Nota: entrada en vigor a partir del dilluns  8 de març.

De manera que a partir de dilluns dia 8 de març  queda prohibit l’ús del mòbil a 1r i 2n d’ESO durant 
tota la jornada lectiva, patis inclosos. Per la resta resta d'alumnat no es modifica la normativa anterior
i queda igual que ara.

AVALUACIONS

La setmana del 22 al 26 de març hi ha reunions d’avaluació. Convé maximitzar la feina i l’estudi. 
Les notes se donaran divendres 26 de març i dilluns 29 de març. S’han de tornar signades abans de 
la pausa de setmana santa.

Matricules proves LLIURES PLESO o BATX

S'ha obert el període d'inscripció a la Prova lliure de Batxillerat (PLB) 2021 per a persones majors 
de 20 anys.



El termini d'inscripció és del 2 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.
Per a més informació, consultau la pàgina web de la PLB 2021 en el següent enllaç:
https://www.caib.es/sites/batxilleratmajors20/ca/informacia_general_0/?campa=yes#

Així mateix, dia 3 de març s’ha obert el període d'inscripció per a la Prova Lliure d'ESO (PLESO) 
2021 per a persones majors de 18 anys.
El termini d'inscripció és del 3 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.
Per a més informació, consultau la pàgina web de la PLESO 2021 en el següent enllaç:
https://apps.caib.es/sites/esoperlliure/ca/informacio_general/

El passat full groc us informàrem de les proves d’accés a FP Grau mitjà. En aquests moments el 
termini d’inscripció està obert fins dia 17 de març. 
http://www.caib.es/sites/fp/ca/convocatoria_proves_acces_2021_grau_mitja_0/

ALTRES

● Participació concurs CODEWARS: dos equips de l’IES Sineu participaran aquests març al 
concurs estatal de llenguatge de programació.

● Participació al “concurs  de vídeo carnet jove” sobre temes ambientals. 
● Dia 8 de març: dia de la dona treballadora, es faran distintes activitats a tutoria.
● EOIES: inici del període de matrícula telemàtica, del 8 al 22 de març. Cada alumne ha de fer 

la matrícula. El professorat d’anglès farà reunions informatives: dia 9 i 10 de març al primer 
pati. El professorat d’alemany, informarà a l’alumnat durant les classes.

● Programa ERASMUS: tres alumnes de FP bàsica i  dos de CFGM faran pràctiques a 
empreses a Itàlia.

● Les pràctiques de Cicle Formatiu de Grau Mitjà comencen el 22 de març i les pràctiques de 
FP bàsica d’electricitat comencen el 19 d’abril.
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