
Heu acabat primària…..
I ara què?!!!



Benvinguts a la comunitat 
educativa de l’IES Manacor



A L’IES MANACOR VOLEM 

FORMAR PERSONES QUE 
MILLORIN LA SOCIETAT



Data inici de classes 1r ESO

dijous 10 de setembre a 
les 8.45 
(podreu consultar l’horari d’acollida durant el mes de juliol a la nostra web)



Amb qui vos comunicareu a partir d’ara?

Tutor Professors dels 
vostres fills

Caps 
d’estudis

Director

"No esperam ser perfectes, esperam poder-vos donar solucions 
sempre que ho necessiteu." Anònim



Com ens comunicarem?

En persona: veniu,          
amb o sense cita

Per telèfon: 971551489

Agenda dels 
alumnes

GESTIB



GESTIB Famílies
És una aplicació que permet a les famílies consultar tot el que fa referència 

a l’activitat educativa dels vostres fills. Vos permetrà:  

-autoritzar sortides 

-justificar faltes d’assistència 

-consultar els resultats acadèmics 

-rebre circulars informatives, missatges 

I moltes coses més...



Com es fa el compte d’usuari?

Si no teniu compte de GESTIB 
actiu, al juliol o al setembre 
veniu a prefectura d’estudis i els 
caps d’estudis vos ajudarem a 
activar-lo. 



ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

L’IES està obert de dilluns a divendres de 7.30 a 21.00

-ENTRADA PUNTUAL A LES 8.00 CADA DIA

-JUSTIFICACIÓ DE FALTES: full justificació de faltes (n'hi ha a 
consergeria) o a través del GESTIB (podreu justificar les faltes i 
adjuntar documents)

-SORTIDA A LES 14.00 CADA DIA

Si s'ha de sortir abans de les 14.00: full autorització de sortida 
(n'hi ha a consergeria)



TAQUILLES

Es poden llogar a consergeria a partir de dia 1 de 
setembre.

Taquilles velles: 10 euros per tot l'any. Els alumnes 
duen el seu pany

Taquilles noves: 20 euros per tot l'any. A final de curs 
se'ls tornen 10 euros si tornen la clau.



ÚS DELS MÒBILSEl poden dur a l'IES. 

En potenciam       el 

bon ús. 

No es pot emprar 

durant les classes, 

sense permís del 

professor. 

 

"Sempre ens resistim a les prohibicions, 

i desitjam el que ens és negat" -Ovidi 



Assignatures específiques a 1r d’ESO

Música en català 
Música en anglès

Pla de lectura Religió     
Valors

LCA     
Exp.Biol    
Taller de titelles



INTERCANVIS I VIATGES

1r d'ESO: Pollença

2n d'ESO: Eslovàquia/Croàcia

4t d'ESO: Londres

1r de Batxillerat: Alemanya

2n de Batxillerat: Madrid



CHROMEBOOKS

A partir de l’1 de juny fins al 14 d’agost a la pàgina web www.iconoedu.com                                              
Heu de posar el codi del nostre centre: 07002208 i vos heu de registrar abans de 
fer la comanda.

Per finançar: 971377457 o Icono Palma: C/Bisbe Sastre, 16 

Dins el preu hi entra: LLICÈNCIA DIGITAL, CÀNON DIGITAL, GARANTIA 

NO ES PAGA ASSEGURANÇA

PREU: 345 euros



Aquí teniu informació útil per fer la compra online:

Full informatiu

Vídeo explicatiu

FAQ, preguntes freqüents sobre la compra WEB

https://drive.google.com/open?id=1FxWTwym-JORW2A_Jx9I-zHTN_0mu96qF
https://youtu.be/uOLD2OaWDOY
https://drive.google.com/open?id=19m-1dtWAL0m551pDqTCc26lBvcMBn6oC


Material escolar

Trobareu tots els llibres 
de lectura obligatòria a 
la biblioteca de l'IES.

Al juny: compra dels Chromebooks. 

Compra del material d'Educació plàstica i dels llibres digitals i els de paper (Català i Castellà)

Al setembre: el primer dia de classe només han de dur estoig i un bloc. 

Cada professor informarà del material necessari per cada assignatura.

Arxivador lleuger

Estoig amb el que és necessari

Quaderns PRIMS



"1N73LL1G3NC3 
15 7H3 4B1L17Y
70 4D4P7 70
CH4NG3."
573PH3N H4WK1NG



Ens apropam i ens obrim

Teniu dubtes?

Inquietuds?

Propostes?

Suggeriments?

Què esperau de l’IES Manacor?


