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1. Professorat del grup1. Professorat del grup



Jaume Gubert Socials Naturals Informàtica i Tutoria

Javier Corral Mates i Tecnologia

Virgínia Iglesias Visual i Plàstica

Isabel Ramos  Llengua catalana 

Manuel Grande Llengua castellana 

Francesc Cazorla Anglès

José Parrón Educació física a 3r

Xavier R àfols Educació Física a 4t

Josep M ª Frías Orientació Acadèmica a 3r i
Emprenedoria a 4t

Julián González Música a 3r



TUTOR DEL GRUP 
Jaume Gubert

Horari d ’atenció a les fam ílies
dimarts de 13:30 a 14:30 h
divendres de 12:30 a 13:30 h

Contacte telefònic
93 478 82 99

Contacte correu electrònic
iesjaumegubert@gmail.com



2. Organitzaci2. Organitzaci óó del cursdel curs



QuQuèè éés ls l’’aula oberta (1)aula oberta (1)

Programa de diversificació curricular que 
s’adapta al ritme dels alumnes

Pocs professors

Pocs alumnes

Flexibilitat

Accent en les competències bàsiques

S’estudia treballant molt



� Enfocat de cara al futur laboral

� Equipament informàtic

� No hi ha llibres

� Més sortides i visites (obligatòries)

� Més hores pràctiques

� Forta acció tutorial

QuQuèè éés ls l’’aula oberta (2)aula oberta (2)



� Molta exigència en hàbits, en normes, en 
actituds

� Assignatures englobades en àrees

� És una estructura oberta, per entrar i per 
sortir-ne

� Es fa una orientació acadèmica i laboral

� Es manté més contacte amb les famílies

QuQuèè éés ls l’’aula oberta (3)aula oberta (3)



�� Quins alumnes van a lQuins alumnes van a l’’Aula Oberta?Aula Oberta?

� els que tenen dificultats en els estudis
� que necessiten de més suport i atenció
� que volen aprendre
� que aprofiten l’oportunitat que l’institut els dóna
� que es volen treure el graduat escolar
� que volen formar-se per a una professió quan 

surtin de l’institut
� alumnes de 3r i de 4t que es mereixen una 

oportunitat



I quan acaben lI quan acaben l’’aula oberta? (1)aula oberta? (1)

�Cicles formatius de Formació professional 
(amb graduat en ESO)
� Cuina

� Activitats esportives

� Jardineria

� Automoció i Carrosseria

� Estètica

� Perruqueria

� Infermeria

� Calefacció i refrigeració

� Atenció sòciosanitària

� Informàtica



� Programes de 
qualificació professional 
inicial (PQPI)

�Sense graduat

�1 curs de transició al món del 
treball

�Especialització

�Possibilitat de graduat ESO

�Enllaç amb cicles formatius

�Títol: Auxiliar

I quan acaben lI quan acaben l’’aula oberta? (2)aula oberta? (2)



•• LL’’Aula Oberta i les famAula Oberta i les famíílieslies

• Corresponsabilitat educativa
• Col.laboració
• Entrevistes més freqüents



CurrCurríículum de 3r a lculum de 3r a l’’aula oberta aula oberta 

Català 3h.

Castellà 3h.

Anglès 2h

Matemàtiques 3h

Socials 3h

Naturals 3h

Tecnologia 2h

Música 1h

Ed. Física 2h

Orientació 2h

Visual i Plàstica  4h

Informàtica 2h

Tutoria 1h

TOTAL 30 h



CurrCurríículum de 4t a lculum de 4t a l’’aula oberta aula oberta 

Català 3h.

Castellà 3h.

Anglès 2h

Matemàtiques 3h

Socials 3h

Naturals 3h

Tecnologia 4h

Informàtica 2h

Ed. Física 2h

Empreneduria 2h

Plàstica  3h

Tutoria 1h

TOTAL 30 h

Projecte ADI – Connecta@Jove

Alfabetització Digital Intergeneracional



Els projectes de l'aula oberta

Projecte ADI – Connecta Jove

Projecte Txapus SA



Projecte ADI Projecte ADI –– Connecta@JoveConnecta@Jove (1)(1)
AlfabetitzaciAlfabetitzacióó Digital IntergeneracionalDigital Intergeneracional

Projecte:

-Fase formativa:  en informàtica, 

mòbils i seguretat a la xarxa

-Fase executiva: formador/a de 

persones grans

-Horari: lectiu, con-validable amb informàtica de quart (nota)



- Persones grans: excloses de la Societat del Coneixement

- Joves: oportunitat de formar-se i implicar-se en la formació de 
persones grans en les tecnologies de la informació i la 
comunicació (aprenentatge – servei)

- Interacció altament positiva per a uns i altres

- Joves: experiència vital, currículum, creixement, formació, 
habilitats socials, sentir-se útils, responsabilitat

-Grans: alfabetització digital, noves oportunitats, 

Projecte ADI Projecte ADI –– Connecta@JoveConnecta@Jove (2)(2)
AlfabetitzaciAlfabetitzacióó Digital IntergeneracionalDigital Intergeneracional



Projecte ADI Projecte ADI –– Connecta@JoveConnecta@Jove (3)(3)
AlfabetitzaciAlfabetitzacióó Digital IntergeneracionalDigital Intergeneracional

Participants:

Alumnat aules obertes del Prat

Nivell de quart



Projecte ADI Projecte ADI –– Connecta@JoveConnecta@Jove (4)(4)
AlfabetitzaciAlfabetitzacióó Digital IntergeneracionalDigital Intergeneracional

Entitats organitzadores:

-Generalitat de Catalunya 
(Dep. Ensenyament)

- Ajuntament del Prat

- Fundació Catalana d’Esplai

- Instituts del Prat

- Entittats, associacions i ONG

- Microsoft



Projecte TxapusSA (1)Projecte TxapusSA (1)
Empresa simulada de lEmpresa simulada de l’’Aula ObertaAula Oberta

-Tota activitat pràctica  (tecno, plàstica, jardí, 
etc.. rep una valoració en temps i nota

- Mates: traducció a euros simulats i full de 
salari

- Tecno: memòria tecnològica

- Llengües: correcció de textos

- Informàtica: digitalització memòries i fulls de 
salari

- Tutoria: import salari, gràfica de saldo, suport 
avaluació



Projecte TxapusSA (2)Projecte TxapusSA (2)
Empresa simulada de lEmpresa simulada de l’’Aula ObertaAula Oberta



Projecte TxapusSA (3)Projecte TxapusSA (3)
Empresa simulada de lEmpresa simulada de l’’Aula ObertaAula Oberta



Projecte TxapusSA (4)Projecte TxapusSA (4)
Empresa simulada de lEmpresa simulada de l’’Aula ObertaAula Oberta



Projecte TxapusSA (5)Projecte TxapusSA (5)
Empresa simulada de lEmpresa simulada de l’’Aula ObertaAula Oberta



Criteris per poder superar cursCriteris per poder superar curs

Totes les assignatures aprovades:
- Valoració del treball de cada dia a classe i a casa
- Assoliment de competències bàsiques
- Assistència
- Comportament
- Actitud
- Exàmens

Com a excepció, a quart, per obtenir el graduat, la 
Junta d’avaluació pot ser flexible en alguna 
assignatura que no sigui mates, català, castellà o 
anglès

No es pot repetir curs a l’aula oberta



MaterialMaterial

Sempre ha de portar a la cartera:
- Estoig
- Bolígraf blau i vermell
- Llapis, goma, saca
- Tisores escolars
- Colors i retoladors
- Calculadora senzilla (mòbil NO)
- Carpeta classificadora
- Regle de 30 cm.
- 2 llibretes din A4 espiral de quatre forats
- Miniportàtil propi o de préstec
- Pendrive USB (mòbil NO)
- Agenda escolar



HorariHorari

MATINS

de 8 a 14:30h



CalendariCalendari

Festius locals

29 de setembre i 25 de maig

Festius lliure disposició:

3 de novembre 16 de febrer 4 de maig
Vacances :
- Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener
- Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril



AvaluacionsAvaluacions

Primera avaluació :
Fins al 5 de desembre

Segona avaluació
Fins al 13 de març

Tercera avaluació
Fins al 19 de juny



Treballs finalsTreballs finals

Alumnes de tercer
� Treball de síntesi “El 

Prat, ahir, avui i demà”
del 10 al 15 de juny. 

� Tribunals el 16

Alumnes de quart
� Treball de recerca, en 

grup, del 10 al 15 de 
juny. 

� Tribunals el 16



3. Pla d3. Pla d ’’AcciAcci óó TutorialTutorial



� 1 hora de tutoria amb el grup-classe a 
la setmana

� 2 hores de visita pares setmanals

� 1 hora de tutoria individual setmanal

Forta incidència de la tutoria. 
Grup molt controlat. 

Tot i haver tutor, tots els profes del grup 
són co-tutors/es



Funcionament del grup
Hàbits, normes i actituds

Adolescència

Mediació
Millora de les habilitats socials

Educació afectivo-sexual

Alimentació i salut
Prevenció de drogodependències

Prevenció de la violència de gènere

Solidaritat
Sensibilització pel medi ambient

Orientació acadèmica i professional

Altres que van sorgint en el dia a dia

Temes de la tutoriaTemes de la tutoria



4. Normativa alumnat4. Normativa alumnat

Tota la normativa està recollida a la Guia de l’estudiant 2014 2015

Es pot consultar a:

- bloc de l’aula oberta aoestany.wordpress.com

- Web de l’institut: www.estanydelaricarda.cat



Obligatòries
� Dins del pla d’acció tutorial
� Activitats generals de l’institut: 

� final de trimestre, 

� Sant Jordi, etc

� Dintre del programa de les  
assignatures

� Formen part de l'horari lectiu, per 
tant són d'assistència obligatòria

Activitats, sortides i visitesActivitats, sortides i visites



1.- Puntualitat i assistència

2.- Avisar en cas de falta i portar justificant “oficia l”

3.3.-- Entre classe i classe no se surt de lEntre classe i classe no se surt de l’’aulaaula

4.4.-- Prohibit lProhibit l’ú’ús de ms de mòòbils o de dispositius amb accbils o de dispositius amb accéés as a
internetinternet. L. L’’Institut no es fa responsable dInstitut no es fa responsable d’’objectes de valorobjectes de valor

5.5.-- La passivitat a lLa passivitat a l’’aula (no portar material, no fer deures, aula (no portar material, no fer deures, 
arribar tard, interrompre) pot comportar sancions i baixada arribar tard, interrompre) pot comportar sancions i baixada 
de notade nota

Resum de normes (1)Resum de normes (1)



6.6.-- Al pati no es pot parlar amb ningAl pati no es pot parlar amb ningúú a trava travéés de s de 
la tanca del centre.la tanca del centre.

7.7.-- Portar sempre el material necessari i de Portar sempre el material necessari i de 
respectar el dels altres i el del centre.respectar el dels altres i el del centre.

Resum de normes (2)Resum de normes (2)



Aclariment de problemes i dubtesAclariment de problemes i dubtes

- L'ordre per aclarir qualsevol problema és

1- el tutor/a, 
2- la Cap d'estudis, 
3- el director.

Davant un problema mai s'ha de desacreditar el 
professorat. Cal escoltar el fill/a i  si cal posar-se en 
contacte amb el professorat.



A casaA casa
Un temps per a cada cosa:

- Estudiar i fer deures
- descans adequat
- Activitats diverses
- Ordinadors, consoles de joc, TV
- Sortir amb els amics
- Col.laboració en tasques familiars

Una alimentació equilibrada
- horari compactat i alimentació
- creixement i activitat

Un diàleg necessari
- Escoltar
- Parlar
- Aconsellar
- Posar límits



5. Projectes de l5. Projectes de l ’’ institutinstitut



- Programa de mediació escolar
- Resoldre conflictes parlant
- Equip d’alumnes mediadors
- “Apostem pel diàleg”

MediaciMediacióó per resoldre conflictesper resoldre conflictes



Escola verda que respecta el medi Escola verda que respecta el medi 
ambientambient

-Ús racional de llibres de text

-Selecció de residus

-Reducció de consums aigua, 
gas, electricitat, paper,

-Jardí mediterrani i vertical

-Productes de neteja 
respectuosos



Pla catalPla catalàà de lde l’’esportesport

-Foment de l’esport entre l’alumnat

-Participació amb altres instituts

-Activitats esportives a l’institut



Biblioteca de l'institutBiblioteca de l'institut

-Espai d'estudi i de lectura

-Préstec de llibres

-Oberta a l'hora del pati



6. AMPA6. AMPA





7. Adreces internet7. Adreces internet

INSTITUT ESTANY DE LA RICARDA

-www.estanydelaricarda.cat

-Amb Google: estany de la ricarda

EL BLOC DE L’AULA OBERTA

- aoestany.wordpress.com

- Amb Google: aoestany



Fi


