
Benvolgudes famílies, 

 

Ens adreçam a vosaltres per tal d’informar-vos de la publicació per part del Govern              

Balear de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 maig de 2020               

per la qual s’aprova el Protocol per a la fase II del procés de desescalada progressiva per                 

als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 

Arran d’aquesta resolució s’ofereix amb caràcter excepcional tutories d’orientació o de           

matèria per a l’alumnat de 2n curs dels cicles d’FP, 2n de Batxillerat, 4t d’ESO, darrer curs                 

dels ensenyaments de règim especial i 6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia,             

individuals o en grups de màxim 5 alumnes.  

 

Aquesta possibilitat donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial            

dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials. Per tant, seràn els              

propis alumnes qui podran sol·licitar de manera voluntària aquestes tutories. També els            

propis professors podran suggerir, sol·licitar i/o aconsellar a algun alumne que assistisca de             

forma voluntària a aquestes tutories de matèria. 

 

En quant a la franja horària i donat les peculiaritats de l’IES CTEIB, del seu alumnat i                 

tenint en compte també que el professorat segueix treballant a distància, les franges             

horàries per fer aquestes tutories seran de 8:00 fins les 11:00. 

    

El protocol a seguir PER L’ALUMNE serà el següent: 

○ Sol·licitar a través del correu electrònic citaprevia@iescteib.org una tutoria de          

matèria presencial 

○ Estar al compte del correu electrònic donat que rebran resposta del dia i             

l’hora en què ha de venir. Així com l’aula a la que haurà d’acudir. 

○ Acudir a la cita amb puntualitat i amb les mesures de sanitat recomanades             

que vos adjuntam (ús de mascareta obligatòria). 
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Cal recordar que durant l’estança de l’ALUMNE i del PROFESSOR al centre: 

○ És obligatori l’ús de mascareta en tot moment 

○ No es pot circular lliurement per les instal·lacions.  

○ Únicament es podrà anar a l’aula on se l’ha citat. En acabar hauran de sortir               

directament de les instal·lacions del Poliesportiu. 

○ En la mesura del possible no empraran els banys del centre. 

 

 

 

 

 

 

Salutacions, 

L’equip directiu 


