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Informació bàsica per a l’alumnat
Per tal de millorar la comunicació alumnat  centre, s’han creat diferents sistemes i aplicacions, a les quals podeu
accedir via web des de qualsevol lloc que hi hagi connexió a Internet.
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Pàgina web del centre: http://www.iesjoanramis.org
Entorn virtual (Moodle), on podreu accedir al material de les vostres assignatures, en cas necessari:
http://moodle.iesjoanramis.org
En l’apartat aplicacions, podreu accedir al vostre correu del ramis (veure l’apartat de comptes).
En l’apartat oferta formativa, podreu accedir a la informació més rellevant de tots els nivells educatius que es
desenvolupen en el centre: ESO, batxillerat diürn, batxillerat a distància i Formació Professional (FPBàsica i cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior).
Menú d’alumnat, on podeu trobar un accés directe a l’entorn virtual, al blog de mobilitat de formació professional,
al quadre d’honor dels nostres millor alumnes i als diferents calendaris d’activitats (calendari on el professorat
posarà les dates d’exàmens, dates de lliurament de treballs, etc.).
Menú documents i models, on podeu trobar tots els documents importants del centre. Per exemple: els de la
gestió de qualitat: mapa de processos i catàleg de processos; el projecte educatiu, on podeu trobar: les
programacions de tots els departaments, les polítiques més importants que es duen a terme, etc; la memòria i la
programació general anual del centre; els models per als alumnes i les famílies on podeu trobar: papers de
matrícula, les instruccions per fer les matrícules, models per justificar les faltes, etc.

Tots els alumnes del centre tindran un compte de correu i un compte d’accés al Moodle. Aquests comptes
s’eliminaran cada any, en acabar els exàmens de setembre, i són d’ús exclusiu per a comunicarse amb el centre. El
format que tenen els comptes són:
Comptes de correu* i de l’entorn virtual (moodle):
○ Per a ESO: el compte per al moodle seria: eso+curs (1, 2, 3 o 4)+inicial del nom+1r llinatge i el correu seria
igual que el compte per al moodle afegint @iesjoanramis.org al final. Per exemple el compte de moodle per
a n’Anna Pons de 1r d’ESO seria: eso1apons i el seu correu electrònic seria eso1apons@iesjoanramis.org.
La contrasenya provisional que haureu de canviar just entreu per primera vegada, tant en el moodle com en
el correu, és 12345678.
○ Per a FPB: el compte per al moodle seria: fpb+curs ( 1 o 2)+inicial del nom+1r llinatge i el correu seria
igual que el compte per al moodle afegint @iesjoanramis.org al final. Per exemple el compte de moodle per
a n’Anna Pons de 1r d’FPB seria: fpb1apons i el seu correu electrònic seria fpb1apons@iesjoanramis.org.
La contrasenya provisional que haureu de canviar just entreu per primera vegada, tant en el moodle com en
el correu, és 12345678.
○ Per a batxillerat diürn: el compte per al moodle seria: bat+curs ( 1 o 2)+inicial del nom+1r llinatge i el
correu seria igual que el compte per al moodle afegint @iesjoanramis.org al final. Per exemple el compte de
moodle per a n’Anna Pons de 1r de batxillerat seria: bat1apons i el seu correu electrònic seria
bat1apons@iesjoanramis.org. La contrasenya provisional que haureu de canviar just entreu per primera
vegada, tant en el moodle com en el correu, és 12345678.
○ Per a batxillerat a distància: el compte de moodle seria: bad+inicial del nom+1r llinatge i el correu seria
igual que el compte per al moodle afegint @iesjoanramis.org al final. Per exemple el compte de moodle per
a n’Anna Pons seria: badapons i el seu correu electrònic seria: badapons@iesjoanramis.org. La
contrasenya provisional que haureu de canviar just entreu per primera vegada, tant en el moodle com en el
correu, és 12345678.
○ Per a cicles formatius: el compte de moodle seria: cicle (smx o daw)+curs (1 o 2)+inicial del nom+1r
llinatge i el correu seria igual que el compte per al moodle afegint @iesjoanramis.org al final. Per exemple
el compte de moodle per a n’Anna Pons de 1r de SMX seria: smx1apons i el seu correu electrònic seria
smx1apons@iesjoanramis.org. La contrasenya provisional que haureu de canviar just entreu per primera
vegada, tant en el moodle com en el correu, és 12345678.
*

Si hi ha dues persones o més amb el mateix compte, s’anirà afegint un número al final del compte: 2, 3 o 4.

Per més informació o ajuda, podeu posarvos en contacte amb el vostre tutor o amb ctic@iesjoanramis.org

Nota Important: utilitzau l’adreça de correu del ramis per les comunicacions amb el professorat

