INFORMATIU GROC
[febrer 2019]
INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ COL·LECTIVA
DE DISCREPÀNCIES DE L'ALUMNAT DE L'IES SINEU
El proper 8 de març , els estudiants de l'IES SINEU han proposat realitzar una
manifestació col·lectiva de discrepàncies contra la violència masclista, les
retallades i la precarietat i l'opressió capitalista.
La normativa vigent (Decret 121/2010) permet que els alumnes manifestin les
seves discrepàncies respecte de les decisions educatives que els afectin i poden
concretar aquesta discrepància en una proposta d'inassistència a classe, sempre
que es compleixin determinats requisits.
És per això que inform del següent:
La Junta de delegats va presentat proposta per escrit a la direcció del centre,
motivada en discrepàncies de caràcter educatiu ( Vaga general estudiantil contra
la violència masclista , retallades en educació ) i amb l'antelació mínima
requerida a la normativa
La direcció del centre va comprovar que la proposta complia els requisits que
estableix la normativa vigent, i per aquest motiu es va sotmetre a consideració dels
alumnes de 3r ESO fins a 2n de Batxillerat, inclosos FPBàsica i CFGM, que la
varen aprovar per majoria absoluta.
És per això que aquesta direcció d'acord amb la normativa vigent permet la
inassistència a classe dels alumnes de 3r d'ESO fins a 2n de Batxillerat,
inclosos FPBàsica i CFGM.
Recordam que la inassistència dels alumnes de 1r i 2n d'ESO haurà de ser
convenientment justificada, ja que no tenen dret a la manifestació col·lectiva de
discrepàncies.
El centre romandrà obert amb el seu horari habitual per aquells alumnes que no
vulguin o no puguin acollir-se al deu dret
El Director

INFORMACIÓ del CENTRE:
•

Butlletins de NOTES:
•

Divendres dia 8 es donaran les notes de la segona avaluació de 2n de
Batxillerat i de 2n Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

•

Dilluns dia 25 de març es donaran les notes de la 2a avaluació

•

Formació en Centres de Treball (FCT): Els alumnes de 2n del Cicle de Grau Mitjà de
Sistemes Microinformàtics i Xarxes comencen les pràctiques a empreses el dia 18 de
març.

•

Exposició: Dimarts dia 19 de març a partir de les 19:00: Inauguració de l’exposició i
presentació del Projecte d’Aprenentatge-Servei «Estudi de la presència, distribució i
control dels ofidis al·lòctons al municipi de Sineu», realitzat pels alumnes de 2n
Batxillerat (CTMA i Biologia), 1r Batxillerat (Anatomia aplicada) i 4t ESO (Ciències
aplicades i Plàstica-Volum). Hi estau convidats
•

A les 19h xerrada i exposició per part dels alumnes i a les 20h inauguració.

•

Per a realització d’aquest estudi s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de
Sineu i la Conselleria d’Agricultura.

•

Tots els alumnes del centre realitzaran activitats d'aprenentatge.

•

Les escoles dels municipis adscrites a l’IES hi estan convidades i vendran els
alumnes de 6è de primària durant el mes de març.

•

Aquesta exposició es podrà veure també per la FIRA de Sineu (5 de maig)

•

Fruita als centres escolars,programa de FOGAIBA (Conselleria d’Agricultura): L’IES
Sineu participa en el «Programa de repartiment de fruita a les Escoles». Des del 30 de
gener fins el 27 de març, tots els dimecres els alumnes poden berenar de fruita.

•

Dia 8 de març, dia de la dona treballadora: Exposició al Hall, activitats de tutoria,
col·laboració amb l’ajuntament de Sineu. Coordina Coeducació i Orientació.

•

Us informam de les reunions de famílies per parlar del proper curs 2019-20 (més endavant
us confirmarem l’horari):
•

Reunió de famílies d’alumnes cursen actualment 1r batxillerat: dilluns dia 1
d’abril.

•

Reunió de famílies d’alumnes cursen actualment 2n batxillerat: dimarts dia 2
d’abril.

•

Reunió de famílies d’alumnes cursen actualment 4t ESO: dilluns 8 d’abril.

•

Reunió de famílies d’alumnes cursen actualment 3r ESO: dimarts 9 d’abril.

Us convidam a l’activitat familiar promoguda per l’AMIPA: Avui dimecres 27 de febrer a les
19:00 conferència de la UIB sobre «FORTNITE, un més a la família. L’addicció als videojocs»

