PROJECTE EDUCATIU: MISSIÓ
La Missió de l’Institut, que ha d’estar obert a les
innovacions i atent als requeriments de la comunitat
escolar i social, és oferir una educació de qualitat a un
ampli ventall d’alumnes entre l’adolescència i la
maduresa, amb la voluntat que aconsegueixin una
preparació acadèmica i professional que els permeti
créixer com a éssers humans i formar part d’una societat
cívica, crítica, lliure i democràtica.
Aquest servei educatiu es diversifica en diferents nivells:
educació secundària obligatòria, formació professional i
batxillerat.

PROJECTE EDUCATIU: VISIÓ
Un centre que, obert a les innovacions i a les noves
tecnologies, potenciï el desenvolupament i la creativitat
personal i professional dels seus membres en un clima
afavoridor de la convivència.
Un centre que, respectuós al màxim amb el medi ambient,
compti amb les infraestructures adequades per a la seva
tasca i amb una organització racional i acollidora dels seus
espais físics.
Un centre que potenciï activament la cultura, la història i
la llengua pròpies, alhora que aculli les aportacions de les
diferents cultures que conviuen amb la realitat
menorquina actual.
Un centre que sigui un referent per a l’entorn cultural,
social i econòmic d’acord amb la tradició històrica de
l’institut.

150 ANYS DEL RAMIS
Els seus orígens daten dels anys 1864-1869. Després de
múltiples peticions per part de l’Ajuntament de Maó, una
Reial Ordre de Sa Majestat la reina Isabel II de 25-11-1864,
autoritza la creació d’un Colegio Privado de Segunda
Enseñanza, ubicat al convent de Sant Francesc.
Com a Institut lliure de segona ensenyança i hereu de
l’antiga Escola de Nàutica funcionà des de 1869. A partir
de 1911 s’incorporà a l’Estat com a Instituto General y
Técnico. Es traslladà a l’edifici de nova planta actual el
1963, i des de l’any 1983 rep el nom d’IES Joan Ramis i
Ramis.
Durant aquests 150 anys de història, han passat per les
nostres aules, com a professors i alumnes figures cabdals
de la ciència i la cultura. L’IES Joan Ramis i Ramis ha anat
acumulant un patrimoni bibliogràfic, documental,
pedagògic i mobiliari importantíssim, i únic en el seu
gènere a les Illes Balears (biblioteca de 18.000 volums,
material de laboratori del segle XIX, documentació
d’alumnes i professors, col·leccions de revistes
espanyoles i estrangeres, etc.). És un objectiu llargament
perseguit aconseguir l’ampliació del centre, amb un
museu per a ubicar aquest patrimoni i més aules per a
docència.
El “Joan Ramis i Ramis” és un centre amb prestigi i
tradició. I, al mateix temps, un centre immers en la
renovació educativa: l’ús de les noves tecnologies, la
resolució de conflictes de forma proactiva, l’actualització
metodològica, la millora de l’acció tutorial, la millora de la
competència lingüística en llengües estrangeres i tot allò
que afavoreixi el progrés del nostre alumnat.
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OFERTA EDUCATIVA
L’IES JOAN RAMIS I RAMIS ofereix un servei
educatiu amb la voluntat de donar resposta a les
necessitats formatives del nostre alumnat i, en
darrer terme, d’una societat en constant
actualització dels coneixements.
Educació Secundària Obligatòria
Formació Professional Bàsica de Serveis
administratius
Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Sistemes
microinformàtics i xarxes (SMX)

COMPROMISOS DE QUALITAT
Amb l’ensenyament-aprenentatge








Amb la formació global de les persones



Cicle Formatiu de Grau Superior,
Desenvolupament d’aplicacions Web (DAW)
Batxillerat de Ciències




Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats



Batxillerat a distància






INSTRUMENTS DE LA QUALITAT

Millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes.
Millorar el percentatge d’alumnat que continua estudis
postobligatoris.
Millorar els resultats en les proves externes.
Oferir una formació professional de qualitat.
Innovar en metodologies didàctiques.
Atendre la diversitat.
Orientar acadèmicament i professionalment els alumnes i
les famílies.



Utilitzar la llengua catalana com a vehicular en
l’ensenyament.
Aconseguir la competència lingüística en les dues llengües
oficials.
Fomentar la competència de l’alumnat en les llengües
estrangeres.
Proporcionar el coneixement i fer difusió de les
característiques de la nostra cultura.
Gestionar bé els conflictes i difondre la cultura de la
mediació.
Aconseguir un centre respectuós amb el medi ambient.
Treballar per a la salut.
Consolidar els programes de mobilitat de FP.
Planificar, coordinar i realitzar activitats extraescolars i
complementàries.
Fomentar la participació de la comunitat educativa.

Per tal de garantir la millora contínua, tenim

Amb la gestió de qualitat i l’entorn

implantat un Sistema de Gestió de Qualitat, segons




la norma ISO 9001/2008 i certificat per AENOR, que
inclou el tractament dels Suggeriments, Queixes i
Reclamacions (SQR), presentats per qualsevol usuari
dels nostres serveis.







Gestionar tots els processos amb el sistema de la qualitat.
Realitzar periòdicament enquestes de satisfacció als usuaris
i auditories de la gestió.
Planificar i gestionar correctament el pressupost del centre.
Servir els usuaris de manera eficient.
Fomentar la relació amb els altres centres educatius.
Conservar, restaurar, estudiar i difondre el fons de l’arxiu.
Ser conegut com a centre de prestigi.

INDICADORS DE QUALITAT
De l’ensenyament-aprenentatge
Percentatge d’alumnes que promocionen i titulen.
Percentatge d’alumnes que continuen estudis postobligatoris.
Resultats obtinguts en les proves externes.
Valoració de les empreses de FCT. Inserció laboral dels
nostres alumnes.
Innovacions en metodologies didàctiques.
Valoració del pla d’atenció a la diversitat.
Valoració del pla d’orientació.
De la formació global de les persones
Percentatge d’utilització de la llengua catalana com a
vehicular en l’ensenyament.
Resultats obtinguts pels alumnes en les proves de
competència lingüística.
Número d’activitats realitzades en relació a la difusió i el
coneixement de la nostra cultura.
Número de conflictes resolts, sancions imposades,
comunicats
d’incidències,
mediacions
realitzades,
entrevistes amb alumnes i famílies.
Guardó de centre mediambiental.
Participació del centre en programes de millora de la salut.
Alumnes de FP que realitzen pràctiques en centres
europeus. Número d’intercanvis d’alumnes i professorat.
Activitats extraescolars i complementàries realitzades.
Valoració d’aquestes.
Aportacions rebudes de la comunitat educativa.
De la gestió de qualitat i l’entorn
Número de processos gestionats amb el sistema de la
qualitat.
Resultat de les enquestes de satisfacció als usuaris i les
auditories de la gestió.
Adequació de la planificació i gestió del pressupost.
Resultat de les enquestes dels usuaris sobre el servei.
Activitats realitzades i intercanvi d’informació amb altres
centres educatius.
Edificació del museu per a l’arxiu històric. Usuaris i visites a
la pàgina web. Número d’objectes catalogats. Activitats de
difusió realitzades.
Notícies en premsa i reconeixements externs als alumnes i
als professors del centre.

