INFORMATIU GROC
[ setembre 2018]
Benvolgudes famílies:
En nom de tot el professorat i del personal no docent volem donar-vos la benvinguda, especialment a tots aquells que
per primer any vos heu matriculat a l'IES Sineu.
Hem preparat el nou curs amb les millors intencions i amb l'objectiu que sigui profitós. Desitjam que la il·lusió, l'interès,
l'esforç i l'estudi acompanyin els vostres fills, els nostres alumnes, per assolir nous coneixements i que aquest any que
comença puguem treballar junts amb ànims de col·laboració i cooperació.
L'equip directiu
Informacions de principi de curs:
HORARIS

•

ESO i FP bàsica : Cada dia de 08:00h a 13:55h tres hores de classe, esplai i tres hores de classe

◦

Els alumnes d'ALTER començaran el curs en els grups ordinaris (ESO) i a la primera setmana d’octubre
començarà el programa específic.

•

Batxillerat: Dilluns i dimarts de 08:00h. a 14:55h. Tenen una pausa de 5 minuts entre hora 6 i hora7. Dimecres,
dijous i divendres de 08:00h- 13:55h.

•

Cicle Formatiu GM: Dilluns de 08:00h. a 14:55h. Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 08:00h- 13:55h..

LLIBRES DE TEXT

•

Fons de Llibres
Ja s’han entregat els llibres a l’alumnat que és de FONS DE LLIBRES . Forma part del Fons de llibres el 70 %
dels alumnes matriculats a ESO.
◦

•

IMPORTANT:

▪

Els alumnes de Fons de Llibres han de FOLRAR ELS LLIBRES amb plàstic no adherent.

▪

NO es pot escriure ni subratllar els llibres de fons de llibres. Es poden fer servir «post-its»

Llibres de text
És possible que les editorials o les distribuïdores no hagin servit tots els llibres a les llibreries i, que als vostres
fills els falti algun llibre. No passa res, el professorat és conscient de la situació. Si heu comanat els llibres a la
llibreria Bergas de Sa Pobla ells portaran els llibres al centre i avisarem els alumnes que els passin a recollir.

◦

La llista de llibres de text i de lectures obligatòries la trobareu a la pàgina web del centr27

BEQUES
Fins el 30 setembre de 2018 (segons tipus de beca): beques per alumnat amb necessitats específica de suport educatiu
i per alumnes que cursin estudis postobligatoris. Més informació a la pàgina web
https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-no-universitarios.html

TAQUILLES
Les taquilles són un servei que dóna l'AMIPA
◦ Si sou de l'AMIPA, teniu dret a tenir una taquilla. S’adjudicaran durant els primers 15 dies de classe.
◦ Cal estar atents al tauler d'anuncis on es penjaran les llistes amb el nom de l'alumne, curs i taquilla
adjudicada. Els tutors els faran arribar la informació.
◦ Cada alumne ha de portar un pany de maleta i retirar-lo a final de curs.

ERASMUS+
Continuam amb dos projectes iniciats el curs passat. Aquest curs iniciam quatre projectes nous (pràctiques a l’estranger
per FP, anglès, alemany i formació de professorat).
EXCEL·LÈNCIA I FELICITACIONS

•

Tres alumnes de l'IES Sineu han obtingut Premi al rendiment acadèmic excel·lent concedit per la Conselleria
d'Educació i Universitat. Els premiats són alumnes que tenen una mitja de tots els cursos d’ESO superior a 9:
Margalida Buades, Maria Siquier i Marc Socias. A més na Maria Ruiz Fernández ha obtingut premi a l’esforç .

•

Les alumnes de batxillerat Marina Fernández de Heredia i M. Magdalena Aloy varen ser seleccionades i
participaren aquest estiu al Campus Humanístic-Social de la UIB.

•

2n premi Scratch UIB: Mar García, Julia Karnicka, Daniel García, Noah Catalan i Tomeu Mestre

•

2n premi proves CANGUR batxillerat: Joan Llobera

•

3r premi Olimpíada Llengües Clàssiques: Nicole Roth

•

1r Premi Joves Talents Illes Balears: Sebastià Duran, Jaume B. Ferrer Rigo, Miquel Bernat Font i Mimoun Hajji

•

Premi CaixaBankl i viatge al Silicon Valley (Illes Balears i Espanya): Elaine Campos, Francina Llompart ,
Antònia Maimó, Caterina Munar, Victòria Riutort i Xisca Rosselló.
FELICITATS a tothom per la constància, l’esforç i la bona feina feta.

•

Hem rebut felicitacions des de Conselleria per ser un centre amb un % de repetidors inferior al de les Illes
Balears i per tenir l’Índex d’idoneïtat (es fa un seguiment dels alumnes que comencen 1r ESO fins que acaben
els estudis) superior a les Illes i a l’estat espanyol, és a dir els nostres alumnes tenen un alt % d’èxit en la seva
vida formativa i acadèmica.

•

100% aprovats els alumnes de FCTs que han cursat FP Bàsica i Cicle Formatiu de Grau Mitjà

•

98,3 % d’aprovats a les proves de juny i juliol de PBAU (selectivitat).

INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE
◦ Total professorat: 101 (13 dels quals a 1/2 jornada)
◦ Total alumnat: 895
▪ ESO (700). Batxillerat: (132). FP bàsica: (29). Cicle Formatiu GM: (34)
◦ Grups:▪ 1ESO: 7

//

▪ 2ESO:7 //

▪ 3ESO: 6

//

▪ 4ESO: 5

//

▪ 1batxillerat: 3

//

2batxillerat: 3

▪ ALTER: 1 grup
▪ Formació Professional bàsica electricitat i electrònica: 1 grup a primer i 1 grup a segon
▪ Cicle Formatiu GM Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes: 1 grup a primer i 1 grup a segon

REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS
- 1r ESO: Dijous 27 de setembre (s’adjunta convocatòria famílies 1r ESO)
- Resta de grups: dilluns 22 d’octubre. Rebreu convocatòria.
Per qualsevol dubte o suggeriment quedam a la vostra disposició
DIES NO LECTIUS DEL CENTRE: 2 de novembre, 7 de desembre, 17 de gener i 4 de març.

Benvinguts i bon curs!!!

