PORTES OBERTES

IES Josep Font i Trias
Informació sobre procés d’adscripció i matriculació, estudis, itineraris, senyes
d’identitat, transport escolar, projectes i activitats
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Benvinguda
Benvinguts a l’IES Josep Font i Trias

Amb aquesta presentació ens
volem donar a conèixer i a informar
de tots els aspectes rellevants i
novetats que tenim prevists i
programats per al proper curs
acadèmic 2022/2023
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Algunes dades

El nostre centre es va inaugurar l’any 2005, i està equipat
amb modernes instal·lacions i equipaments.
Desde llavors i fins ara no hem aturat de créixer, tant en
capital humà i grups, com en programes i activitats.
Actualment contam amb una plantilla de 35 professors, que
s’ampliarà a 38 el proper curs. 1 auxiliar administrativa i 2
conserges. Hi ha uns 330 alumnes matriculats al nostre
centre.
Impartim estudis d’ESO (1r a 4t), iniciant enguany els
estudis de Batxillerat amb les modalitats d’Humanístic i de
Ciències Socials; de Ciències i Tecnologia i General
Per al proper curs tenim prevists 3 grups de primer, segon i
quart d’ESO, i 4 grups de tercer. A més, contarem amb un
grup de batxillerat. La ràtio mitjana per grup oscil·la entre
22 i 27 alumnes.
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Objectius

Des d’un primer moment hem focalitzat els
nostres esforços en procurar una educació i
formació integral i individualitzada per als
nostres alumnes, basada en...

Aconseguir un alt grau d’èxit escolar que permeti a
l’alumnat progressar acadèmica, professional i
personalment.
Oferir a la comunitat educativa un ambient basat en el
respecte, la participació i col·laboració entre tots els seus
membres (alumnat, professorat, famílies i institucions).
Assegurar el coneixement i acompliment dels drets i deures
que afecten als membres de la comunitat educativa.
Promoure la igualtat d’oportunitats afavorint la inclusió de
tot l’alumnat, especialment d’aquells que tenen més
necessitats educatives, garantint en tot cas l’atenció a la
diversitat.
Promoure la participació de l’alumnat en l’entorn més
proper i, al mateix temps, l’interès per altres llengües i
cultures.

ÒRGANS DE GOVERN
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●

CONSELL ESCOLAR:

Personal docent,
Alumnat
Famílies
Ajuntament

●

EQUIP DIRECTIU:

Director
Cap d’estudis
Secretari

●

CLAUSTRE:

Professorat (àmbit
pedagògic)
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Organització

ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT
●
●
●
●
●

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA
DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ (POAP)
EQUIPS DOCENTS
TUTORIES (PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PER NIVELL)
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Serveis

BAR

El Bar està obert de les 7:30 a les 13:00.
Es pot comanar berenar a diari.
http://redols.caib.es/c07013164/centre/
servei-de-bar/
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Serveis
TAQUILLES

Podeu llogar una taquilla per 20€ anuals
(15€ per socis AMIPA), que es
domiciliaran al seu compte corrent una
vegada retirada la clau.
Els primers dies del curs facilitarem un
llistat de les taquilles llogades i es podrà
passar per secretaria a recollir la clau.
Per recollir la clau s’ha d’abonar una fiança
en metàl·lic de 5€ que es retornarà a final
de curs, quan es torni la clau.

Serveis
CHROMEBOOKS
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Tot l’alumnat de 1r d’ESO farà servir un equip informàtic
per a la realització de la majoria de les classes(*).
Tenim un servei de reserva i compra d’equips
chromebooks a disposició de les famílies que ho precisin
a través de l’empresa icono. El model i característiques
que hem decidit reservar per al centre és l’ACER C734 +
Pack Educació + Canon digital + Llicencia Google
educació, amb un cost de 326,74 €
L’alumnat que ja disposa de chromebook només haurà de
fer un pagament a principi de curs de 41,14 € en
concepte de llicència de la suite google
(iesesporles.cat).

Serveis
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PROCÉS DE COMPRA WEB
WEB: Accediu a https://www.iconoedu.com
CODI DEL CENTRE: 07013164
DATES: El període de compra serà de l'1 de juny al 15 d'agost.
LLIURAMENT: Els equips seran entregats la darrera setmana d'agost
al centre educatiu que s’encarrega de posar-los en funcionament.
MÉS INFORMACIÓ

Procés de Compra

Preguntes freqüents

Condicions de
Garantia

Videotutorial procés
de compra
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Que ens aporta Google en educació?

Serveis

Valldemossa
7:25 h. (Pl. Campdevànol)
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Transport Escolar · Línies i Horaris
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Estudis

Un dels canvis més importats per als vostres fills
en el pas de primària a secundària radica en
l’estructura de la dinàmica diària. A primària han
tengut un tutor de referència amb el que
realitzaven la majoria d’assignatures i 2-3
professors especialistes en les àrees d’Anglès,
Educació Física i Música.
A secundària passen a tenir deu assignatures
amb deu professors o professores diferents, un
dels quals exercirà com a tutor de grup.
L’horari del centre és de les 8 a les 14:05 h, amb
6 classes de 55 minuts diàries i 2 esplais.

1r

2n

3r

Educació Física

2

2

2

Geograﬁa i Història

3

3

3

Llengua i Literatura Castellana

3

3

3

3

3

3

Matemàtiques

4

3

4

Anglès

3

3

3

Religió / Atenció Educativa

1

1

1

Biologia i Geologia

3

COMUNS Llengua i Literatura Catalana
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Estudis

Física i Química
TRONCALS Tecnologia i Digitalització
Música

3

3

2
2
2

3

2

2

2

-

2

Recursos digitals I i II

2

2

Consum responsable

-

2

-

Educació Plàstica, visual i audiovisual
Cooperació i serveis a la comunitat*
Segona Llengua estrangera*
Igualtat de Gènere
OPTATIVES

3

Cultura Clàssica I i II

2
2
2

2

-

-

2

Introducció a la Filosoﬁa

2

Música

2

Projecte lector 1 + 1
Tutoria

2

-

-

1

1

1

30

30

30
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Recursos digitals
La matèria optativa Recursos digitals té com a finalitat
dotar els alumnes de les habilitats suficients per
desenvolupar-se en una societat moderna, on els
dispositius, la comunicació i la informació digitals
ocupen cada vegada un espai més rellevant.

La matèria optativa Recursos digitals té com a finalitat
dotar els alumnes de les habilitats suficients per
desenvolupar-se en una societat moderna, on els
dispositius, la comunicació i la informació digitals
ocupen cada vegada un espai més rellevant.

La matèria s’organitza en cinc blocs interrelacionats de
sabers bàsics: Digitalització de l’entorn personal
d’aprenentatge, Edició i creació de continguts,
Comunicació i difusió d’idees, Ciutadania digital crítica
i Seguretat i Pensament computacional.

La matèria s’organitza en cinc blocs interrelacionats de
sabers bàsics: Digitalització de l’entorn personal
d’aprenentatge, Edició i creació de continguts,
Comunicació i difusió d’idees, Ciutadania digital crítica
i Seguretat i Pensament computacional.

Aquesta matèria s’impartirà en dos cursos (1r i 3r
d’ESO), ambo continuïtat.

Aquesta matèria s’impartirà en dos cursos (1r i 3r
d’ESO), ambo continuïtat.

Recursos digitals I (1r d'ESO):
●
Configuració entorn virtual d'aprenentatge
(EVA)
●
Programari EVA (processador, formularis)
●
Programari EVA altres matèries (mapes
conceptuals i esquemes, matèries 1r-2nESO)
●
Ciberseguretat
●
Recerques d'informació fiable
●
Disseny de continguts audiovisuals (àudio,
vídeo, presentacions)

Recursos digitals II (3r d'ESO):
●
Programari EVA (full de càlcul, base de dades)
●
Programari EVA altres matèries (disseny
gràfic, matèries 3r-4t ESO)
●
Ciberseguretat
●
Benestar digital i ús ètic de les tecnologies
●
Difusió web de la informació
●
Programació per blocs i tecnologies emergents
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Cooperació i Serveis a la Comunitat
Aquesta assignatura va dirigida a l’alumnat compromès
amb el desenvolupament sostenible del nostre voltant,
l’actitud crítica i la justícia global. Es treballarà de
forma dinàmica, amb un enfocament glocal
(global-local) i a partir de projectes relacionats amb:
CONTINGUTS (SABERS BÀSICS)
●
Emergència climàtica i biodiversitat
●
Consum responsable i comerç just
●
Hort escolar
●
Promoció d’una vida saludable
●
Col·laboració amb ONG i altres entitats locals
de participació ciutadana
●
Patrimoni històric, artístic i cultural de
Tramuntana

Igualtat de Gènere
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A la matèria d’igualtat de Gènere es tractaràn 5 blocs
temàtics abordats amb dinàmiques de treball
cooperatiu i projectes relacionats amb l’entorn (altres
matèries, ràdio, ajuntament, escola,...):
1.

2.

3.

4.
5.

Qüestionaris dels estereotips de gènere. Com
s’han generat les desigualtats a partir de les
atribucions o expectatives socials, culturals i
històriques que s’associen a cada sexe
Iceberg de les violències masclistes. Conèixer
les violències estructurals contra les dones,
qüestionar-les i reflexionar sobre un diferent
model relacional basat en la desigualtat.
Contribució de les dones al patrimoni cultural,
social i científic. Investigar sobre el biaix
androcèntric que impregna la societat i cultura
contemporànies.
Educació afectiva i sexual. Autoestima,
autoconeixement, autoacceptació/relacions
sanes, respectuoses i igualitàries
Diversitat afectiva sexual i de gènere. Rompre
estigmes i tabús, afavorir la cura i la inclusió
de la diversitat.
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Alemany
L’aprenentatge de llengües i cultures estrangeres ens
obre moltes portes i és una gimnàsia mental fantàstica
(hi ha estudis que demostren que fins i tot ajuda a
prevenir l’Alzheimer). L’alemany és també la llengua
materna amb més parlants a la Unió Europea.
Durant el primer curs ens centrarem en les similituds
de l’alemany amb llengües que ja coneixem, en
acostumar l’oïda a sons nous, en aprendre un
vocabulari i estructures bàsiques que ens permetran
donar i demanar informació com dir el nostre nom,
edat, d’on som, on vivim, què ens agrada, parlar dels
amics, família, escola…
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Estudis

Tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO tenen material
informàtic propi, majoritàriament chromebooks
La disposició de les aules, en quant ens ho permetin
les normes relacionades amb la pandèmia del COVID-19
és en cooperatiu, tant a 1r com a 2n d’ESO.
A més dels projectes de lectura, lligats als
departaments de Llengua Castellana i Llengua Catalana
i el de geometria, lligats als departaments de
Matemàtiques i Dibuix, els alumnes de 1r d’ESO
participen en un projecte interdepartamental dels
departaments de Ciències Socials i Biologia i Geologia
anomenat approaching earth, on es treballen conceptes
relacionats amb les característiques de la Terra, el
Sistema Solar, la nostra galàxia i l’Univers.
Les classes estan regulades pel gestor d’aula Google
Classroom, i els treballs i activitats digitals es fan
emprant, majoritàriament, les eines de la suite Google.
Per aquest motiu els alumnes rebran un correu
corporatiu (EXPEDIENT@iesesporles.cat). També se’ls
assignarà un usuari i contrasenya per emprar la
plataforma moodle.
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Estudis

Tenim prevists 4 grups de 1 d’ESO.
Els criteris per a la confecció dels grups de primer
d’ESO es basen en:
CONFECCIÓ DE GRUPS HETEROGENIS
●
Informe de traspàs de primària a secundària
●
Entrevistes personals amb els tutors de
primària
GRUPS EQUILIBRATS:
●
En capacitats i necessitats
●
En número d’alumnes
●
En repartiment de nins i nines
GRUPS AMB ALUMNES DE DIFERENTS PROCEDÈNCIES:
●
Sempre tenint en compte, a ser possible, que
els alumnes tinguin companys de la mateixa
localitat al seu grup per tal facilitar els
treballs en grup i es puguin fer costat en el
procés d’integració en el nou centre
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Programes i projectes de Centre

7

MEDIACIÓ ESCOLAR
Disposam d’un equip de mediadors, format per
alguns professors i uns 10 alumnes de 3r i 4t
d’ESO (Enguany no hem pogut fer la formació als
alumnes de 2n d’ESO per la crisi del COVID-19).
Gràcies al servei de mediació, resolem
satisfactòriament la immensa majoria de
conflictes de diversa índole entre alumnes del
Centre.
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Programes i projectes de Centre
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COEDUCACIÓ
Formam part de la XARXA DE CENTRES PEL FEMINISME A
L’ESCOLA. Es promouen i organitzen accions conjuntes a
les efemèrides assenyalades (sobre tot 25N i 8M)
Vàrem obtenir el 3r premi pel concurs de la UIB de
Càtedra de Gènere gràcies a la nostra memòria de treball
del curs 2018/2019.
Organitzam tallers oberts a tothom:
●
Prevenció i sensibilització front a la violència de
gènere
●
Afectivitat i educació sexual
●
Sensibilització vers la pornografia, tracta,
prostitució,...
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Programes i projectes
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PATI ACTIU
El curs 2019/2020 recuperarem el Pati actiu.
El Departament d’Educació Física dinamitza i organitza
aquesta activitat que implica competicions esportives
durant els esplais de diferents esports, tant d’equip, com
individuals: Futbol-sala, Bàsquet, Bàdminton, Tenis-taula,
Voleibol i taller de Tai-chi.
Els professors també participen activament en les
competicions.
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Programes i projectes
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TENIM UN BLOC i UNA REVISTA
Al nostre bloc podreu trobar informació sobre:
Sortides, esdeveniments, activitats al centre, viatges,
tallers, seguiment de programes, concursos, etc.
Fomentam la participació activa dels alumnes amb
articles, fotografies, revisió i edició del bloc i de la
revista,...

https://iesporles.wordpress.com
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Programes i projectes interdepartamentals
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PROJECTE DE FOMENT DE LA LECTURA
Iniciat durant el curs 2018/2019, implica una hora
setmanal als cursos de 1r i 2n d’ESO que es reparteixen
els departaments de Llengua Castellana i Llengua
Catalana.
Durant aquesta hora es fomenta l’interès per la lectura i
el treball en petits projectes per a donar a conèixer la
nostra riquesa literària, tant en Llengua Catalana com en
Llengua Castellana.
Per facilitar l'accés a llibres de lectura als alumnes, la
biblioteca del centre roman oberta tots els dies durant el
primer esplai.
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Programes i projectes interdepartamentals
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APPROACHING EARTH
Iniciat durant el curs 2019/2020, i ampliat durant el curs
2020/2021.
Implica el treball conjunt a través d’un entorn gamificat i
rolificat de les matèries de GEOGRAFIA I HISTÒRIA I
BIOLOGIA I GEOLOGIA durant els primers 2 trimestres.
Estudiant les característiques de la Terra des de la visió
de la Geografia i de la Biologia conjuntament
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Programes i projectes interdepartamentals
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ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Feina conjunta dels departaments de Biologia i Geologia i
Educació Física.
S’aborda l’alimentació i nutrició

PORTES OBERTES VIRTUAL

Programes i projectes interdepartamentals
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APS TRAMUNTANA
Des del curs 2017/2018 participam activament en el
programa d’aprenentatge i servei Serra de tramuntana.
Els departaments implicats són els de Geografia i
Història, Biologia i Geologia i Dibuix
Els alumnes participen en tasques de conservació de
l’entorn, apropament de l’entorn natural al ciutadà,
conscienciació ambiental i de protecció, etc.
Sempre s’ha fet amb alumnat de 3r d’ESO, però estam
estudiant fer ho enguany amb l’alumnat de 1r d’ESO.
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Altres tallers i activitats
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Durant l’any, en caràcter general organitzam activitats tals com:
●
Carnestoltes
●
Torrada de Sant Antoni
●
Bunyolada Solidària de les Verges
●
Jornada Solidària Nadalenca
●
Cursa Solidària
I en particular pels alumnes de 1r d’ESO:
●
Taller d’alimentació saludable
●
Presentació de la consulta Jove (en col·laboració amb
el Centre de Salut d’Esporles)
●
Taller Afectivo - Sexual
●
Taller d’educació vial (Impartit per la policia Local
d’Esporles)
●
POAP (Programa d’Orientació Acadèmica i professional),
amb informació sobre les matèries optatives a 2n
d’ESO
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Què esperam de les
famílies?
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Que participin en el procés educatiu, adoptant les
mesures necessàries per:
●

Afavorir el desenvolupament dels seus fills tant
a nivell acadèmic com a nivell d’hàbits actituds,
interessant-se, a la vegada, per conèixer-ne
l’evolució.

●

Estimular al seu fill/a per a que realitzi les
tasques i activitats que se li encomanin

●

Participar en les reunions que es convoquin des
del Centre.

●

Informar als tutors d’aquells aspectes que
puguin afectar a la formació del seu fill/a o a la
seva relació amb el Centre.

Que participin en el procés educatiu, adoptant les
mesures necessàries per:
●
Respectar i col·laborar en l’adequat
funcionament i compliment del reglament del
centre.
●

Col·laborar activament en els òrgans de
participació establerts per als pares i mares
(AMIPA,Consell escolar) aportant, sempre que
sigui possible, suggeriments i propostes de
millora.
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Matriculació
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El plaç per a la presentació de la matrícula online establert
per la Conselleria és entre els dies 24 de juny i 1 de juliol i es
realitzarà utilitzant el GestIB (és imprescindible estar donat
d’alta).
La documentació necessària se podrà adjuntar digitalment
però si algú necessita adreçar-se al centre per aportar
documentació haurà de telefonar per demanar cita prèvia.
(Secretaria:971611896)
La documentació que precissau per formalitzar la matrícula
s’indicarà a partir del 15 de juny a la web del centre
(iesesporles.cat)

