
Oferta educativa i difusió

IE
S 

JO
A

N
 R

A
M

IS
 I 

R
A

M
IS

maig 2020
Jornada de portes obertes



www.iesjoanramis.org 2

director
cap d’estudis
secretari
cap d’estudis adjunta
cap d’estudis adjunt
cap d’estudis adjunt

PRESENTACIÓ EQUIP DIRECTIU

Llorenç Pons
Joana Frontera
Jordi Carretero

Anna Riba
Pep Malle

David Pelegrí



Institut històric 
dipositari d’un 
patrimoni didàctic, 
arxivístic, documental 
i cartogràfic de gran 
valor. 
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OFERTA EDUCATIVA
★ ESO
★ Batxillerat de ciències i de ciències socials i 

humanitats (diürn i semipresencial)
★ Formació professional bàsica serveis 

administratius
★ CFGM (sistemes microinformàtics i xarxes) i 

CFGS (desenvolupament d’aplicacions web) 
★ Educació Especial Bàsica (aula UEEC)
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CARACTERÍSTIQUES DE L’INSTITUT



★Aules de referència per a 
cada grup

★Aules específiques: 
○ música
○ idiomes
○ plàstica i dibuix
○ taller de tecnologia
○ aula taller d’informàtica
○ informàtica
○ laboratoris F/Q/CN
○ gimnàs

★Biblioteca
★Sala d’actes
★Patis, pistes esportives
★Cafeteria
★Aula museu- sala 

d’exposicions *
★Arxiu *
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ELS ESPAIS DE L’INSTITUT



LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’INSTITUT
Alumnat
849 Professorat

100

PND
12 Famílies
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COMUNICACIÓ

www.iesjoanramis.org

Tots els documents del centre estan disponibles a la 
web

★ Projecte de direcció i Projecte Educatiu de Centre
★ Programacions anuals i memòries de centre
★ Programacions didàctiques
★ Correus electrònics de contacte amb el 

professorat
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PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE



La convivència permet l’èxit escolar i el benestar 
dels alumnes, el professorat i les famílies. 

1r  i 2n d’ESO (1h setmanal)

- Treball en educació emocional.
- Tallers de resolució de conflictes i reforç de 
conductes adequades.
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CONVIVÈNCIA



★ Resolució  immediata 
★ Visió positiva dels conflictes
★ Equip de mediació
★ Sancions correctores
★ Normes de convivència

○ Decret de drets i deures
○ Assistència i puntualitat
○ Sortides del centre
○ Ús de la cafeteria
○ Mòbils.
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CONVIVÈNCIA
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ENSENYAMENT/APRENENTATGE



- La formació integral dels alumnes, amb 
especial esment als aspectes relacionats 
amb la convivència.

- L’atenció a la diversitat.
- El progrés i la millora personal de cada 

alumne/a i els bons resultats com a centre.
- La formació del professorat en innovació 

educativa
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ENSENYAMENT/APRENENTATGE

95% promoció
1r ESO

86% titulació
4t ESO

92% titulació
2n Btx

Bons resultats a 
les PBAU (97%)

Satisfacció alta de 
les empreses amb 

els alumnes de 
pràctiques 
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★ Suports
★ Adaptacions curriculars
★ Programa de millora del rendiment 
★ Coordinació departaments didàctics i departament 

d’orientació
★ Criteri d’heterogeneïtat confecció dels grups
★ Tutor i cotutor a 1r i 2n d’ESO
★ Desdoblaments en algunes matèries
★ Més grups per disminuir la ràtio assignada
★ Avaluació del procés ensenyament-aprenentatge
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ESTRATÈGIES PER A LA MILLORA DE 
L’ENSENYAMENT/APRENENTATGE



★Atenció individual i col·lectiva.
★Reunions setmanals de seguiment 

tutors-orientadores-cap estudis.
★Comunicació i reunions periòdiques amb la família. 
★Lliurament de qualificacions via GESTIB. 
★Tot el professorat: hora setmanal d’atenció a famílies.
★Sessions d’orientació acadèmica i professional als 

alumnes i les famílies.
★Consell orientador a final de cada curs.
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TUTORIA I ORIENTACIÓ



★El català és la llengua de relació, d’integració i cohesió.
★El català és la llengua vehicular del centre.
★En l’àmbit docent es fan en català la majoria de les àrees. 
★Algunes assignatures es fan en llengua castellana.
★Objectiu a final d’ESO: competència lingüística plena en 

les dues llengües oficials, català i castellà, i almenys en 
una llengua estrangera (anglès)

★Altres llengües estrangeres que s’estudien: francès i 
alemany, des de 1r d’ESO.

★S’oferta una matèria per nivell en anglès.
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PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
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- Llengua castellana (3h)
- Llengua catalana (3h)
- Anglès (3h)
- Matemàtiques (3h)
- Geografia i Història (3h)
- Biologia i Geologia (3h)
- Educació Plàstica (3h)
- Música (3h)

PROJECTES 
INTERDISCIPLINARS

ESTRUCTURA 1r ESO
30 hores setmanals   (8h a 14h)

- Educació Física (2h)
- Religió/Valors ètics (1h)
- Tutoria (1h)
- 2 h de lliure disposició: 

optatives: 
● Francès
● Alemany
● Taller de lectoescriptura 

(Jugam amb les 
paraules)

● Àrea de millora
● Taller de modelisme



PROJECTES 1r ESO

El curs actual hem fet 3 hores de projectes setmanals, 
amb la participació dels departaments de Biologia i 
Geologia, Català i Geografia i Història.
Treballant amb dos professors a l’aula, del mateix 
departament o de suport.

Pel curs 2020-2021 hi haurà projectes a 1r i a 2n d’ESO. 
El format està encara per determinar després que l’equip 
docent de projectes faci la valoració del curs actual. I 
també per determinar si se’n faran a 3r.



PROJECTES 1r ESO



PROPOSTA PLA TAC

Proposta de reducció de llibres de text i substitució per 
Chromebooks (4 anys). 

Pagament famílies (al 
voltant de 300 €). 

Possibilitat de 
finançament. 

Decisió de claustre i 
consell escolar.



                             

- Organitza la celebració de les 
diverses diades de centre. 

Tots Sants.
Sant Antoni.
Dia de la dona.
Sant Jordi.

- Viatges d’estudis.
- Excursions.
- Tallers i activitats 

complementàries.
- Activitats de final de trimestre.

www.iesjoanramis.org 20Z

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS



★
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PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ
Atenció al barem, a la documentació i als terminis de 

presentació de sol·licituds
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Gràcies per la vostra atenció


