Presentació (BAD)
Batxillerat a distància
30-09-2016 a les 18.00 h
Sala d'Actes

IES JOAN RAMIS I RAMIS
DIRECCIÓ
CURS 2016-2017

1. Presentació
1. Presentació del Cap d’Estudis
1.1 Juanma Cardona (jcardona@iesjoanramis.org)
2. Presentació dels professors de cada assignatura
2.1. 1r BAD (10 assignatures, entre troncals generals, troncals d’opció i
específiques)
2.2. 2n BAD (9 assignatures, entre troncals generals, troncals d’opció i
específiques)
3. Instruccions BAD
3.1. Funcionament BAD
3.2. Horari (tutories col·lectives i individuals)
3.3. Calendari 2016-2017
4. Seguiment de les tutories a distància (Moodle)
4.1. Tutories i Moodle
4.2. Manuals funcionament (Antònia Seguí)
5. Precs i preguntes

2. Presentació professors 1r BAD

Assignatures troncals per a totes les modalitats:
1. Educació física
Christian Serrano (vcserrano@iesjoanramis.org)
2. Filosofia
Antoni Barber (abarber@iesjoanramis.org)
3. Llengua castellana i literatura I
Xavier Juaneda (jjuaneda@iesjoanramis.org)
4. Llengua catalana i literatura I
Anna Ponce (aponce@iesjoanramis.org)
5. Primera llengua estrangera I (Anglès)
Lara Pons (lponsmarti@iesjoanramis.org)

2. Presentació professors 1r BAD

Modalitat de Ciències :
Matèries troncals d’opció, obligatòries:
1. Matemàtiques I: Guillermo Alonso de Armiño (garmino@iesjoanramis.org )

2. Física i química: Catina Ramis (cramis@iesjoanramis.org)

Tria 2 matèries troncals d’opció entre:
1. Biologia i geologia: Jorge Ripoll (jripoll@iesjoanramis.org)
2. Dibuix tècnic I: Anna Carreras (acarreras@iesjoanramis.org)
3. Economia: Roberto Domínguez (rdominguez@iesjoanramis.org)
4. Història del món contemporani:

Enric Camps(ecamps@iesjoanramis.org)

(No és possible la combinació Economia + Història del món contemporani)

2. Presentació professors 1r BAD

Modalitat d'Humanitats
Matèria troncal obligatòria: Llatí I: Xoana Domínguez
(xdominguez@iesjoanramis.org )
Triar 3 matèries troncals entre:
1. Grec I: Xoana Domínguez (xdominguez@iesjoanramis.org )
2. Història del Món Contemporani: Enric Camps(ecamps@iesjoanramis.org)
3. Literatura Universal: Anna Ponce (aponce@iesjoanramis.org)
4. Economia: Roberto Domínguez (rdominguez@iesjoanramis.org)
5. MAP I: Guillermo Alonso de Armiño (garmino@iesjoanramis.org )

2. Presentació professors 1r BAD

Modalitat Ciències Socials
Matèria troncal obligatòria: Matemàtiques Aplicades a les C. Socials I:
Guillermo Alonso de Armiño (garmino@iesjoanramis.org )
Triar 3 matèries troncals entre:
1. Grec I: Xoana Domínguez (xdominguez@iesjoanramis.org )
2. Història del Món Contemporani: Enric Camps(ecamps@iesjoanramis.org)
3. Literatura Universal: Anna Ponce (aponce@iesjoanramis.org)
4. Economia: Roberto Domínguez (rdominguez@iesjoanramis.org)
5. Llatí I: Xoana Domínguez (xdominguez@iesjoanramis.org )

2. Presentació professors 1r BAD

Matèries específiques:
Triar-ne una.
1. Tecnologies de la informació i la comunicació I: Maria Triay
(mtriaypons@iesjoanramis.org)
2. Cultura científica: Llorenç Pons (llpons@iesjoanramis.org)

2. Presentació professors 2n BAD

Assignatures troncals per a totes les modalitats:
1. Història d'Espanya
Mª José Hernández (mjhernandez@iesjoanramis.org)
2. Història de la filosofia
Antoni Barber (abarber@iesjoanramis.org)
3. Llengua castellana i literatura II
Xavier Juaneda (jjuaneda@iesjoanramis.org)
4. Llengua catalana i literatura II
Anna Ponce (aponce@iesjoanramis.org)
5. Primera llengua estrangera II (Anglès)
Lara Pons (lponsmarti@iesjoanramis.org)

2. Presentació professors 2n BAD

Modalitat de Ciències:
Matèria troncal d’opció obligatòria:
Matemàtiques II
Josep Mascaró(jmascaro@iesjoanramis.org)
Matèries troncals itinerari de ciències:
Triar-ne 2 o 3 de les següents, si no es tria cap específica.
1. Dibuix tècnic II : Anna Carreras (acarreras@iesjoanramis.org)
2. Biologia: Bartomeu Febrer (bfebrer@iesjoanramis.org)
3. Física: Fernando Miquel (fmiquelr@iesjoanramis.org)
4.Química: Raquel Sánchez (rsanchez@iesjoanramis.org)

2. Presentació professors 2n BAD
Modalitat d'Humanitats
Matèria troncal d’opció obligatòria:
Llatí II: Xoana Domínguez (xdominguez@iesjoanramis.org )
Matèries troncals itinerari d’humanitats: Triar-ne 2 o 3 de les següents, si no es tria
cap específica.
1. Economia de l'empresa
Juan Luis Tudurí (jtuduri@iesjoanramis.org)
2. Geografia
Marga Vinent(mvinent@iesjoanramis.org)
3. Grec II : Xoana Domínguez (xdominguez@iesjoanramis.org )
4. Història de l‘art
María José Hernández (mjhernandez@iesjoanramis.org)
5. Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Carmen Bruque (cbruque@iesjoanramis.org)

2. Presentació professors 2n BAD
Modalitat de Ciències socials
Matèria troncal d’opció obligatòria:
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Carmen Bruque (cbruque@iesjoanramis.org)
Matèries troncals itinerari de ciències socials: Triar-ne 2 o 3 de les següents, si no es
tria cap específica.
1. Economia de l'empresa
Juan Luis Tudurí (jltuduri@iesjoanramis.org)
2. Geografia
Marga Vinent(mvinent@iesjoanramis.org)
3. Grec II Xoana Domínguez (xdominguez@iesjoanramis.org )
4. Història de l‘art
María José Hernández (mjhernandez@iesjoanramis.org)
5. Llatí II Xoana Domínguez (xdominguez@iesjoanramis.org )

2. Presentació professors 2n BAD

Matèries Específiques:
Triar-ne una.
1. Cultura audiovisual II
Anna Carreras (acarreras@iesjoanramis.org)
2. Ciències de la terra i el medi ambient
Bartomeu Febrer (bfebrer@iesjoanramis.org)
3. Tecnologies de la informació i la comunicació II
Alfredo García (agarcia@iesjoanramis.org)
3. Psicologia
Joana Caules (jcaules@iesjoanramis.org)

3. Instruccions de BAD

3.1. Funcionament :
1. A l’apartat Batxillerat a distància que trobareu baix a l’esquerra de la
web del centre (www.iesjoanramis.org) podeu veure tota la informació
referent als vostres estudis: presentació, horaris de tutories, calendari
d’exàmens, darreres novetats, etc.
2. Hi ha 2 tutories per assignatura: una col·lectiva i una altra individual
(les explicacions i dubtes es resoldran individualment). L'assistència no
és obligatòria.
3. Podeu fer el seguiment de totes les assignatures a través del Moodle
de l'IES Joan Ramis i Ramis (Enllaç Moodle de la Web). Se us facilitarà un
usuari i una contrassenya per al Moodle.

3. Instruccions de BAD

3.2. Horari de BAD:
1. L'horari és de 15.30h fins les 21.00h, de dilluns a dijous.
2. L'horari de cada grup el podeu trobar al vostre apartat de la web
del centre i en el tauler d’anuncis de l’entrada. En l'horari hi ha les aules
on es desenvoluparan les tutories i el nom del professor, així com si la
tutoria és individual o col·lectiva.
3. Hi haurà 3 avaluacions que coincidiran amb el final de cada
trimestre, les dates estaran publicades a la web de l'IES Joan Ramis i
Ramis. Els exàmens estaran concentrats en una setmana. Llavors, a
finals de maig hi haurà les recuperacions i al setembre també.

3. Instruccions de BAD

3.3. Calendari:
1.

Les classes comencen dia 3 d'octubre de 2016.

2.

Vacances escolars:
• Nadal: del 23 de desembre de 2016 fins al 8 de gener de 2017, ambdós
inclosos.
• Pasqua: del 12 d’abril al 21 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

3. Els dies festius són:
● 12 d’octubre 2016
● 1 de novembre 2016
● 6 i 8 de desembre 2016
● 17 de gener de 2017
● 1 de març de 2017
● 1 de maig de 2017

3. Instruccions de BAD

4. Dies no lectius són:
● 31 d’ octubre de 2016
● 27 de febrer de 2017
● 28 de febrer 2017 (festa escolar unificada).
5. El darrer trimestre acaba a final de maig de 2017.

4. Seguiment tutories a distància (Moodle)

4.1. Tutories i Moodle.
1. Totes les assignatures es podran seguir pel Moodle.
2. Aquest any, igual que l'any passat, us crearem un compte de correu
per cada un de vosaltres (de l'estil: badjcardona@iesjoanramis.org) i
serà el que haureu d’utilitzar per comunicar-vos amb el professorat, i un
usuari per entrar en el Moodle amb un format aleatori. Tots els comptes
de correu s'esborraran a principis de setembre del curs següent, al igual
que ha passat aquest any.
3. També us podeu posar en contacte, amb el professorat del Ramis,
per telèfon: 971 36 01 33.

4. Seguiment tutories a distància (Moodle)

4.2. Manuals i funcionament Moodle
1. A la web del centre (www.iesjoanramis.org), apartat Oferta
formativa, Batxillerat a distància, trobareu tota la informació
relacionada amb el batxillerat a distància (BAD). Visiteu-la per veure les
darreres novetats!
2. Per a cada una de les assignatures, que trobareu en el
Moodle,
trobareu un resum de la programació, que conté: el
contingut a veure durant el curs, la seqüenciació planificada, els criteris
de qualificació, la bibliografia utilitzada per fer el seguiment i el requisits
previs per poder seguir l'assignatura.
3. A més, durant tot l'any, els professors penjaran els apunts, exercicis,
activitats, comentaris, etc. a cada una de les seves assignatures i així
vosaltres podreu fer el seguiment oportú.

5. Exàmens concentrats

Els exàmens concentrats tant de 1r com de 2n de BAD seran:
1r trimestre: Els dies 13 a 19 de desembre.
Les avaluacions seran el dia 21 de desembre.
2n trimestre: Els dies 14 a 20 de març.
Les avaluacions seran el dia 23 de març.
3r trimestre: Els dies 18 a 23 de maig.
Els exàmens de recuperació seran els dies 25 a 29 de maig.
Les avaluacions seran el dia 30 de maig.

6. Normes de Convivència

6.1.Recordatori de normes bàsiques de convivència:
1. No es pot menjar, ni beure dins l'edifici. Tampoc a l'entrada.
2. S'agraeix que si mengeu/beveu/etc. a fora del centre, no deixeu les
restes i utilitzeu els contenidors adients.
3. No es pot fumar a l'entrada del centre, heu d'anar a l'altre costat de
la vorera.
4. No està permès l’ús del telèfon mòbil ni de cap altre dispositiu
electrònic dins les aules ni els passadissos. En cas d’usar-lo el professorat
té potestat per requisar-lo.

7. Precs i preguntes

Torn obert de paraules.

Gràcies per la vostra assistència i bon curs.

