Benvolgudes famílies de l’alumnat de 6è de primària,
El dia 14 de maig es va iniciar el procés d’adscripció als instituts d’educació
secundària i, en condicions normals, des de l’IES Josep Font i Trias ens hauríem
posat en contacte amb vosaltres per tal de convocar-vos (juntament amb els
vostres ﬁlles i les vostres ﬁlles) a les Portes obertes per tal de conèixer les
instal·lacions del nostre centre i explicar-vos el nostre funcionament i quins són
els trets que ens caracteritzen.
Com tots sabem això no serà possible de moment, per aquest motiu hem preparat
una presentació i un vídeo que esperam que ajudin a fer-vos una idea de com és el
nostre institut i ilusionin els vostres ﬁlls i ﬁlles de cara a la nova etapa que aviat
han de començar.
Segurament teniu alguns dubtes referents al funcionament d’un institut i serà
difícil resoldre’ls tots en aquest escrit. però el qui sí volem és tranquilitzar-vos
respecte a l’adaptació dels vostres ﬁlls i ﬁlles a aquest canvi que realitzaran el
curs vinent.
Per començar dir que l’IES Josep Font i Trias és un centre petit, al voltant de 300
alumnes i 35 docents, on tenim diferents programes que complementen i milloren
la tasca educativa que es fa a l’aula, la majoria d’ells els podeu veure a la
presentació però ens agradaria destacar-ne un parell ja que afecten directament a
l’adaptació de l’alumnat que comença al centre:
-

-

El Programa de tutories entre iguals (TEI) que consisteix en que tot l’alumnat
de 1r d’ESO disposa com a tutor/a d’un alumne/a de 3r d’ESO per facilitar
l’acompanyament i l’adaptació al “nou” centre.
Programa de Mediació que té per objectiu educar en la convivència basada en
el diàleg, la cooperació i la responsabilitat de cada persona.
Les Cotutories, ja que creiem que la gestió d’un centre educatiu ha de ser
compartida entre tots els membres implicats (famílies, alumnat i professorat),
el curs passat vàrem posar en marxa les cotutories que consisteixen en què
tots els/les docents del centre (no només els tutors i tutores) participen en
l’acció tutorial i de seguiment de l’alumnat, facilitant la comunicació amb
l’alumnat i les seves famílies. Cada tutoria compta amb un o dos cotutors/es.

-

Programa de reutilització de llibres de text.
Projecte TIC amb la utilització de chromebooks a 1r i 2n d’ESO.

D’altra banda, al centre hi ha altres programes i projectes que podeu veure a la
presentació i al vídeo que hem preparat i que trobareu a la pàgina web
iesesporles.cat.

Presentació:
https://docs.google.com/presentation/d/1cwdvNqo5g5sfMSRTePoQGXQtgQG8-U2
S0FU3sOuX9DY/edit?usp=sharing
Vídeo: https://www.wevideo.com/view/1706106540

Tot i així, segur que teniu alguns dubtes o preocupacions; per aquest motiu estam
a la vostra disposició a l’institut de 9 a 13 hores de dilluns a divendres
(971611896) per a qualsevol aclariment.
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