
 
Ara que ja acabam el curs, vos volem fer arribar les instruccions que haureu de tenir en 
compte de cara al final de curs 19-20 i inici del 20-21. 
 
Aquestes instruccions són les que han de seguir els alumnes que           
ja han estat matriculats a l’IES Manacor durant el curs 2019-2020.           
Els nous alumnes procedents d’altres centres rebran la informació         
més endavant. 
 
 
 
INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES I LES FAMÍLIES DEL CENTRE 
 
1. Notes.  
Les notes es publicaran divendres 19 de juny a partir de les 15:00 a través del Gestib. Si                  
qualque família no hi té accés, pot reclamar les notes enviant un mail a              
iesmanacor@educaib.eu i les vos farem arribar. 
 
Els alumnes d’ESO també podreu consultar el Consell Orientador dins l’apartat de            
‘Qualificacions’ al mateix Gestib, 
 
2. Reclamacions.  
Si no estau d’acord amb alguna nota, haureu de seguir el procediment habitual, que és               
emplenar la instància que vos facilitaran a secretaria. Si és el cas, haureu de venir al centre,                 
per la qual cosa haureu de demanar cita. El dies per presentar reclamacions són el 22 de                 
juny de 9:00 a 13.00 i el dia 23 de juny de 9:00 a 13:00 h. 
 
3. Taquilles 
A continuació teniu els horaris per a poder anar al centre a recollir el material de les                 
taquilles. 
1r i 2n ESO: Dia 1 de Juliol de 9h a 13h 
3r i 4t ESO: Dia 2 de Juliol de 9h a 13h 
Batxillerat i Cicles: Dia 3 de Juliol de 9h a 13h 
 
4. Feines d’estiu i calendari de recuperacions.  
Els alumnes d’ESO i Batxillerat que han de recuperar matèries en la convocatòria de              
setembre rebran al seu correu electrònic del centre o a través del classroom un informe               
individualitzat ‘Informe final d’àrea’ amb les tasques i/o els exàmens que ha de fer. 
 
Els alumnes d’FP (Cicles i FPB) que tenguin qualque mòdul suspès també rebran aquest              
‘Informe final d’àrea’ i s’hauran de presentar a la convocatòria extraordinària de juliol (no hi               
ha convocatòria de setembre). Cal recordar que la convocatòria de juliol és per recuperar              
els mòduls de 1r que es cursen de forma presencial, no per recuperar mòduls de 2n o                 
mòduls no presencials de 1r. 
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5. Matrícula.  
ESO i Batxillerat: 
El període de matrícula és del 22 de juny al 6 de juliol. Hem enviat un correu als alumnes                   
amb un formulari adjunt que heu de contestar per fer la matrícula en línia. Una vegada                
emplenat i enviat el formulari ja haureu formalitzat la matrícula.  
 
Les instruccions per emplenar la matrícula (també les teniu al formulari) són les següents: 
 
És molt important tenir tota la documentació que haureu d'aportar en format digital abans de               
començar el formulari, ja que durant el formulari haureu d'introduir les imatges (fotos o              
escanejats dels documents requerits): 
 
-Fotocòpia DNI o Targeta de residència de l'alumne/a i dels pares si hi ha canvis respecte al                 
curs anterior. 
 
-Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne,  si hi ha canvis respecte del curs anterior. 
 
-Ingrés bancari de 63 euros al núm. de compte següent: 
 
ES15 2056 0011 84 2018401626 (COLONYA CAIXA POLLENÇA) 
 
*L'aportació de les famílies serà de 43€ per a segons germans i posteriors. 
 
-Altres documents que justifiquin qualque canvi familiar respecte del curs anterior           
(sentències de divorci, custòdies,...). 
 
FP Bàsica, Cicles formatius: 
 

- Alumnes que han de continuar amb l’FP Bàsica o Cicle formatiu que estan cursant              
actualment: El període de matrícula va del 22 de juny al 15 de juliol. A principis de la                  
setmana que ve rebreu al correu corporatiu informació de com dur a terme la              
matrícula.  

 
- Alumnes de nova incorporació (que actualment no estan cursant FP Bàsica / Cicles             

Formatius o que s’han de matricular a una FP Bàsica / Cicle Formatiu diferent del               
que estan fent ara): El procés comença dia 17 d’Agost. A la web de l’IES Manacor                
anirem publicant les instruccions. 

 
 
6. Llibres de la biblioteca.  
Els alumnes que teniu llibres de la biblioteca els heu de tornar abans del 26 de juny. Els                  
llibres s’han de deixar a consergeria. Heu de dir al conserge el nom i llinatges de l’alumne i                  
el curs i grup. 
 
7. Llista de llibres pel curs 20-21. 



Dins el mes de juliol es publicarà a la nostra pàgina web la llista de llibres pel curs 20-21. La                    
podreu consultar a l’apartat ‘Informació/Llibres i lectures 20-21’. Els llibres digitals per cada             
curs es podran adquirir a través dels links respectius publicats a la mateixa llista. 
 
8. Matèries específiques. 
Durant el mes de juliol vos comunicarem a quines assignatures específiques heu estat             
admesos. Ho farem a través del correu electrònic. 
 
9. Inici curs escolar 20-21. 
Per ESO i Batxillerat la data d’inici de curs 20-21 és el dijous dia 10 de setembre. Podreu                  
consultar l’horari d’acollida a la nostra pàgina web a partir de finals del mes de juliol. 
 
En el cas d’FPB i Cicles Formatius la data d’inici és el 29 de setembre. Podreu consultar                 
l’horari d’acollida a la nostra pàgina web a partir de finals del mes de juliol. 
 
 

Bon estiu a tots!!! 
 
 
 


