
 

Dia 12 Dc 

 

27 abril de 2020 

 

Benvolgudes famílies i alumnes com a tutor hem dirigeixo a vosaltres per tal de transmetre la 

informació i instruccions per a desenvolupant de la formació. 

Segons la previsió del ministeri d’educació és que poguem tornar a les aules a finals de maig o 

principis de juny , cosa que ens obligarà  fer quasi la totalitat del tercer trimestre de forma on-

line. Si molt be van les coses igual es podria reprendre la formació presencial a partir del 20 

d’abril, però ho dubto. 

Així doncs agafant les previsions més llunyanes us passo la informació per a l’estructuració de 

la formació. 

 El segon trimestre acabarà oficialment dia 8 d’abril , quant les notes sortiran 

publicades al Gestib https://www3.caib.es/xestib/?idioma=es , on cada família hi pot 

accedir amb el seu  compte personal. 

 No obstant a partir de la setmana que va pot esser que els continguts ja formin part de 

la tercera avaluació. 

 Cada alumne  te un correu   @iessoller.com  que li dona accés a les diverses 

plataformes que usarem per a fer feina, de l’entorn google que usa el nostre centre 

per a la formació a distància. 

 

 
 Han de treballar els hàbits d’ús d’aquestes eines 

 També tenen a la seva disposició dels web següents 

o http://www.iessoller.com/arxius/CIRCULAR_IES_DISTANCIA.pdf  

o http://www.iessoller.com/ 

o https://www.facebook.com/iesguillemcolom/ 

o https://sites.google.com/iessoller.com/iessolleradistancia/p%C3%A0gina-

principal 

o http://www.cuinant.com/iesgcc1920.htm  

o A totes elles trobareu informació de l’activitat a fer i demés informació de 

caire docent. 
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 Per a qualsevol dubte poden usar la plataforma classroom on els seus fills tenen dues 

“classes” assignades per a posar-se en contacte amb el professorat. També en 

aquestes plataformes trobaran la tasca a fer . Les han de consultar de forma diària, així 

com el seu correu electrònic. La tasca també es lliure via classroom. 

 

 

 Per tal d’agilitzar la tramesa d’informació per als dubtes de caire urgent poden 

contactar  amb ni via  WhatsApp. Per a les consultes respecte a la feina docent 

adreceu-vos a cada un del professorat via classroom. 

 Us recordo que cada dilluns i dimecres a les 11:00 tenen una classe de cuina en 

directe on poden comentar coses . Aquesta activitat es fa a través de l’instagram 

i del facebook. Alguna de la tasca que s’encomani por versar sobre aquesta 

activitat. 

 Instagram: https://www.instagram.com/juananxef  

 Facebook: https://www.facebook.com/juanantonio.fernandez.906/ 

 En diferit a:  

 Youtube: https://www.youtube.com/user/juanansoller 

 
 

 També aprofito per a recordar que no tots els alumnes heu començat a lliurar les 

tasques encomanades, sobre tot les relatives a prea ( Manu), per favor revisau els 2 

classrooms .  

 

Quedant a la seva disposició. 

El Tutor 
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