
 

Benvolgudes famílies i alumnat, 

Dia 13 de març es va tancar l’IES Quartó del Rei i hem hagut d’adaptar-nos a la 
nova situació. Tant professorat, famílies com l’alumnat, haveu aconseguit 
mantenir amb gran esforç aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge de 
forma telemàtica, superant les dificultats que això comporta i demostrant la gran 
capacitat d’adaptació per seguir endavant tot i les dificultats. Per la qual cosa, 
l’equip directiu vol agrair a tota la Comunitat Educativa aquesta magnífica 
resposta. 

Aquest tercer trimestre, continuarem amb el període de confinament i poc a poc 
de desescalada, però d’acord amb les darreres instruccions donades per la 
Conselleria d’Educació de les Illes Balears us volem informar que: 

• Cal recordar a l’alumnat, que aquest tercer trimestre està dedicat a 
tasques de consolidació i recuperació en cas de tenir alguna avaluació 
suspesa. La intenció de l’equip docent és facilitar al màxim que la 
immensa majoria del nostre alumnat pugui promocionar al curs següent, 
sempre que s’hagin completat les tasques establertes i demostrat una 
responsabilitat i voluntat per realitzar-les correctament.  
 

• D’acord amb els criteris específics de cada departament, la nota de la 
primera i la segona avaluació serà determinant per aprovar la matèria, 
essent aquest tercer trimestre essencial per millorar les qualificacions en 
cas de tenir les avaluacions anteriors aprovades o per recuperar-les si és 
que estaven suspeses. 

 

• L’alumnat NO tornarà a les classes presencials i per tant continuarà fent 
feina online des de casa fins el 19 de juny, data d’acabament del curs 
escolar 2019-2020. Tota la informació referent a la planificació de tasques 
setmanals seguirà estant publicada a la web (www.iesquartodelrei.es) 

 

• Sempre i quan ens situem a la FASE II de desescalada, l’alumnat de 4t 
d’ESO amb cita concertada prèviament al correu 
citaprevia@iesquartodelrei.es, podrà assistir a tutories (un cop rebuda la 
confirmació corresponent a la cita) a partir del 27 de maig seguint el 
protocol sanitari establert. 

 

• Les notes de l’avaluació ordinària per l’alumnat de secundària i batxillerat 
estaran disponibles a partir del dia 19 de juny a través del GESTIB. Per 
aquesta raó és imprescindible que tingueu activat l'accés a la plataforma. 
Si alguna família no ho té, es pot posar en contacte amb el centre a través 
del correu: administracio@iesquartodelrei.es o al telèfon 971113552. 
 

 

http://www.iesquartodelrei.es/
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• D’acord amb les instruccions de la Conselleria d’Educació la matrícula 
per al proper curs 2020-21 es farà de manera telemàtica:  
Del 14 al 24 de juliol, pels alumnes d’ESO. 
Del 27 al 29 de juliol, pels alumnes de Batxillerat. 
 

• Encara no tenim informació de com començarà el proper curs donat que 
el Ministeri d’Educació i les Conselleries d’Educació de cada Comunitat 
Autònoma estan treballant en els diferents escenaris en funció de 
l’evolució de la pandèmia, per tant, caldrà estar atents a les noves 
informacions que anirem publicant a la web. 
 

Per acabar indicar-vos una vegada més, que tant l'equip directiu com tot el 
professorat està disponible, en horari de matí, per atendre a través dels seus 
correus electrònics o telèfon del centre a alumnes i famílies per resoldre 
problemes o qüestions que puguin sorgir. 

I només ens queda fer extensiva les nostres felicitacions a tot l’alumnat del IES 
Quartó del Rei als que els hi dediquem també els nostres aplaudiments de les 
20:00h. Enhorabona! 

Salutacions cordials, molts ànims i salut! 

L’equip directiu. 

 


