
 
 
 
Estimades famílies, 

 
Des de la direcció de l’IES Quartó del Rei us volem informar sobre el protocol de                
funcionament docent durant aquestes dates de tancament del centre a causa del            
Coronavirus COVID-19. 

 
1) El centre romandrà tancat a partir del dilluns dia 16 de març, i inicialment durant                
dues setmanes, llevat que hi hagi noves instruccions per part de la Conselleria d'Educació              
durant aquests dies. En cas de canvis en aquest sentit s'informarà a les famílies de forma                
puntual a través de la plana web del centre i altres mitjans alternatius (correu electrònic i                
SMS). 

 
Malgrat aquest tancament, es realitzarà l’horari d’atenció al públic de 9:00 a 12:00 hores,              
només per via telefònica i/o per correu electrònic, per resoldre les possibles demandes i              
ajudar a les famílies en tot allò que estigui al nostre abast. 

 
Recordeu que podeu contactar amb el centre a través dels telèfons: +34 871 11 35 52 -                 
+34 680 289 917 o el correu electrònic: secretaria@iesquartodelrei.es. 

 
2) L'activitat docent del centre continua de manera no presencial, a través dels             
diferents CLASSROOMS habilitats pel nostre alumnat. Cal recordar que totes aquestes           
activitats són de caire obligatori i que formaran part de l'avaluació del curs escolar.              
Podeu trobar més informació de com accedir als CLASSROOMS i el seu funcionament             
bàsic en un document anomenat Com funciona GOOGLE CLASSROOM? en aquesta           
mateixa secció de la plana web. 

 
3) L'horari lectiu (de 8:00 a 14:00 hores per l'ESO i 8:00 a 15:00 hores per Batxillerat) es                  
manté inalterat durant aquests dies, la qual cosa implica que: 

 
a) El professorat estarà disponible de manera telemàtica durant les seves           
hores lectives, amb l'objectiu de donar suport a l’alumnat. D'aquesta manera           
volem aconseguir que la dinàmica docent sigui la mateixa que durant el període             
presencial, respectant els horaris i rutines dels nostres alumnes. Podeu consultar           
els correus electrònics del professorat en el document anomenat Adreces correu           
electrònic - Claustre IES Quartó del Rei que podeu trobar en aquest mateixa             
secció de la plana web. 

 



 
 

b) Els tutors dels diferents estaran disponibles en horari lectiu per atendre,            
també de forma telemàtica, els dubtes tant de alumnes com de pares, mares o              
tutors legals. 

 
Aprofitem per agrair-vos la vostra imprescindible col·laboració i comprensió en aquests           
moments d'excepcionalitat. 

 
 
Atentament, 
 
L’equip directiu de l’IES Quartó del Rei. 

 
 

 
 


