
 
Benvolgudes famílies: 

Volem donar-vos algunes informacions: 

 
AVALUACIÓ ORDINÀRIA MES DE JUNY 
Les sessions d’avaluació en el nostre centre finalitzen el dilluns 22 de juny. S’han pres les                

decisions de promoció i titulació adaptant-se al que estava indicat a la resolució de dia 30                

d'abril, que dictava les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels              

alumnes per al tercer trimestre del curs 2019-2020, davant la situació de crisi ocasionada              

per la COVID-19. 

 

ENTREGA DE BUTLLETINS 

El dia 22 de juny a les 14h seran publicats a la web del GestIB Famílies els butlletins de                   

notes. 

Els tutors enviaran el butlletí per correu electrònic als alumnes que encara no tinguin accés               

al web del GestIB Famílies. 

Els alumnes que no tinguin accés a internet, podran venir a cercar el butlletí de notes al                 

centre el dia 22 de juny, segons horari que se’ls ha comunicat, i que està també a la nostra                   

web. 

Els alumnes de segon de Batxillerat també vindran a cercar el seu butlletí al centre, a partir                 

de les 13:15h, segons horari indicat pel seu tutor. 

 

MATRÍCULES 
Tots els alumnes que ja cursen estudis al nostre centre i que promocionen de curs al mes                 

de juny, han de matricular-se des del dia 29 de juny fins al 3 de juliol. La matrícula es farà                    

de manera telemàtica i el procediment per dur-la a terme està penjat a la pàgina web de                 

l’institut. 

En el moment en què estigui operativa la matrícula en línia se us informarà mitjançant un                
correu electrònic. En aquest correu se us comunica que ja podeu procedir a efectuar la               
matrícula mitjançant una de les següents vies: 

-  GESTIB FAMÍLIES. 

- Una adreça de correu electrònic que us dirigirà a una WEB on haureu d’introduir el                
primer llinatge, el DNI, la data de naixement i un codi d’accés que se us donarà en el                  
mateix correu electrònic, per tenir accés a la formalització de la matrícula. 

http://www.iescanpeublanc.cat/wp-content/uploads/sites/36/2020/05/Resoluci%C3%B3-aclariments-avaluacio.pdf
http://www.iescanpeublanc.cat/wp-content/uploads/sites/36/2020/05/Resoluci%C3%B3-aclariments-avaluacio.pdf


 
Les famílies que tenen dificultats amb les vies telemàtiques anteriors podran sol·licitar cita             
prèvia al centre (971540812). 

Els alumnes de 6è de primària i nouvinguts d’ESO que hagin de venir al nostre centre,                

s’han de matricular del dia 14 al 24 de juliol, de manera presencial amb la data i hora que ja                    

se’ls ha indicat. 

En el cas de nouvinguts de Batxillerat, el període és del 27 al 29 de juliol si promocionen                  

al juny, i del 9 al 10 de setembre si es matriculen al setembre, sempre amb cita prèvia. 

 

EXÀMENS DE SETEMBRE 
Tindran lloc els dies 1 i 2 setembre. A la nostra web (www.iescanpeublanc.cat) podreu              

consultar les hores de les proves de cada matèria. En aquesta web també podreu consultar               

com podeu obtenir la tasca que heu de treballar durant l’estiu. 

 
VACUNACIÓ MENINGITIS ACWY  

La Conselleria de Salut i Consum vol informar-vos que les comunitats autònomes i el              

Ministeri de Sanitat van decidir la vacunació contra el meningococ dels grups ACYW en la               

població de joves i adolescents nascuts a partir de l’any 2001, que es durà a terme durant                 

els anys 2020-21. Durant l’any 2020 es vacunaran els joves nascuts els anys 2001, 2002,               

2006 i 2007, i al llarg de l’any 2021, els joves nascuts els anys 2003, 2004 i 2005.  

El vostre centre de salut ja disposa de la vacuna i que hi podeu demanar cita per                 

vacunar-vos-en. 

Quan ens vacunam contribuïm a una societat més saludable i solidària. Trobareu més             

informació sobre la vacunació contra el meningococ en:  

http://www.caib.es/sites/vacunacions/ca/meningococ_b-84873/  

PAE 
El centre ha demanat, amb l’aprovació del claustre de professors i del Consell Escolar, la               

realització del Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) durant el mes de juliol, per als             

alumnes que més necessiten una ajuda acadèmica per recuperar matèries suspeses. 

 

 

http://www.iescanpeublanc.cat/

