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MISSIÓ DE L’IES JOAN RAMIS I RAMIS 2013/2016
La missió de l’institut, amb una oferta educativa molt diversificada: Ensenyament Secundari Obligatori (ESO),
Batxillerat, Programes de Formació Professiona bàsica (FPB), Cicles Formatius i Batxillerat a Distància (BAD),
és:
1. Oferir una educació de qualitat a un ampli ventall d’alumnes entre l’adolescència, una etapa cabdal en
la formació integral de la persona, i la maduresa, amb la voluntat que esdevenguin competents dins la
societat actual i puguin aprofundir, quan calgui, en el seu desenvolupament acadèmic i/o professional.
2. Posar, en conseqüència, els mitjans per augmentar al màxim l’èxit escolar i per satisfer les necessitats i
expectatives de l’alumnat i les seves famílies.
3. Comptar amb l’ambient de treball, els recursos i les infraestructures adequats per durho a terme.
4. Avançar en la gestió de qualitat i garantir la millora contínua a través del model europeu EFQM.
5. Mantenir el compromís de ser un referent social i cultural.

VALORS
1. Implicarse i participar democràticament en la vida del centre amb responsabilitat i esperit de treball, tot
potenciantne el que es fa en equip.
2. Respectar totes les persones i la feina que fan, les instal·lacions i els mitjans del centre, tot emprant el
diàleg i la tolerància en la resolució de tensions i conflictes.
3. Mantenir una actitud oberta, d’actualització i de millora constants, per tal de gaudir de la feina feta i
avançar, així, en l’assoliment dels objectius marcats.

VISIÓ: El nostre centre vol aconseguir els següents objectius:
1. Obtenir millors resultats acadèmics en els nostres alumnes, amb una especial cura en els cursos dels
finals d’etapa.
2. Implantar les Competències Bàsiques en tots els àmbits d’actuació del centre i garantirne
l’assoliment per part de l’alumnat.
3. Aconseguir un adequat procés d’orientació personal i professional al llarg de tota l’escolarització.
4. Desenvolupar una cultura organitzativa àgil, participativa i innovadora.
5. Augmentar la implicació del professorat en l’assoliment del projecte educatiu mitjançant el seu
compromís en la innovació i en la formació.
6. Garantir, en un entorn acollidor i respectuós amb el medi, un bon clima de convivència dins un
ambient de treball participatiu i creatiu.
7. Comptar amb unes infraestructures i instal·lacions suficients, adequades i equipades amb els
recursos materials i tecnològics necessaris per a un ensenyament de qualitat.
8. Mantenir el compromís del centre amb la cultura, la història i la llengua pròpies alhora que acollir
les aportacions de les diferents cultures que conviuen amb la realitat menorquina actual.
9. Posar la biblioteca i l’arxiu històric del centre, part substancial del patrimoni insular, a l’abast de la
societat menorquina.
10. Consolidar la cultura de qualitat del centre i ser reconeguts com a referent de voluntat de millora
contínua.

ESTRATÈGIES
1. Potenciar que tota la comunitat educativa del nostre IES tengui una actuació, coherent i competent, que
afavoresqui la “visió” del centre, s’impliqui en els projectes comuns i n’impulsi el desplegament.
2. Estimular en tots els àmbits les actuacions que es plantegin de millorar l’organització, la comunicació i
els resultats de tota la comunitat educativa.
3. Dur a terme les accions necessàries perquè el centre compti amb les infraestructures, els recursos i els
espais adequats a la seva funció educadora, cultural i social.
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