
 

 
 

Missatge   a   l’alumnat   i   les   seves   famílies  
 

 
Abans  que  res  us  volem  agrair  la  col·laboració  i  comprensió  que  ens  heu  mostrat  en                
aquesta   difícil   situació.   Apart   d’això   us   volem   transmetre   algunes   informacions   d'interès:   
 
Organització:  
 
Hem  establert  un  sistema  de  co-tutories,  de  manera  que  s’ha  distribuït  l’alumnat  de  cada               
grup  entre  el  tutor  /a  i  algun  altre  professor/a  d’aquell  grup.  Així,  setmanalment  es  posarà                
en  contacte  amb  l’alumnat  o  famílies  un/a  professor/a  seu  i  li  podran  consultar  dubtes,               
compartir  preocupacions  sobre  els  seus  estudis,  estat  d’ànim,  ...  El  professorat  que  donava              
suport   a   les   hores   de   classes,   també   ara   dóna   suport   al   seu   alumnat.  

 
El  professorat  es  coordina  per  departaments  i  nivells  i  l’equip  directiu  supervisa  el  correcte               
funcionament   del   sistema.  
 
Tasques:  
 
El   tipus   de   tasques   que   el   professorat   dona   ara   en   ESO   i   FPB   són   de   revisió   i   consolidació.  
 
A  batxillerat  i  FP  avancem  continguts  o  competències  noves  i,  en  aquest  cas,  ho  fem                
després  de  comprovar  que  s’ha  assolit  l’anterior.  L’alumnat  de  2n  de  batxillerat  està  ja               
preparant   les   proves   PBAU.   
 
Tot  l’alumnat  disposa  d’un  compte  de  correu  electrònic  Gmail  que  té  el  format              
DNI/NIE/passaport@iessesestacions.es .  Aquesta  és  l’adreça  que  l’alumnat  ha  d’emprar  per          
entrar  a  Google  Classroom  o  contactar  amb  el  professorat.  Per  entrar  a  l’aula  virtual  es                
necessiten   altres   claus,   que   es   van   donar   a   classe   a   principi   del   curs.  
 
Qui   necessiti   refrescar   claus   o   contrasenyes   ho   pot   fer   a   través   de   la   nostra   web   ( enllaç ).   
 
Avaluacions:   
 
En  aquests  moments  hem  fet  totes  les  reunions  corresponents  a  la  2ª  avaluació.  Hem               
avaluat  tenint  en  compte  les  notes  que  teníem  fins  al  moment  de  suspensió  de  les  classes.                 
No   hi   ha   encara   instruccions   sobre   l’avaluació   de   juny.  
 
Els  butlletins  de  notes  de  la  2ª  avaluació  es  poden  visualitzar  al  GestIB.  La  secretaria  del                 
institut  s’està  posant  en  contacte  amb  aquelles  famílies  que  encara  no  tenen  accés  al               

https://sites.google.com/iessesestacions.es/deures/inici


GestIB  per  tal  que  el  puguin  tenir.  En  cas  de  que  sigui  impossible,  s’enviarà  el  butlletí  via                  
email  al  correu  electrònic  que  van  indicar  al  sobre  de  matrícula.  Si  no  van  indicar  cap  adreça                  
de  correu  electrònic,  aquestes  famílies  es  poden  posar  en  contacte  amb  el  centre  a  través                
del   formulari   de   Contacte   de   la   nostra   web   ( enllaç ).  
 
Suport   a   les   famílies:  
  
A  la  pàgina  web  de  l’IES  Ses  Estacions  hi  poden  trobar  les  darreres  informacions  que  rebem                 
i  afecten  el  nostre  centre,  així  com  consells  sobre  aprofitament  del  temps  d’estudi  i  altres                
informacions   útils   ( enllaç ).   
 

http://www.iessesestacions.es/contacto/
http://www.iessesestacions.es/el-centre/informacions_crisi_coronavirus/

