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R/N: Y0403/Y749 

Informe del centre formador. Curs 20    - 20    

Dades del centre formador 
Codi Nom Adreça electrònica

Dades de l’emissor/a de l’informe 
DNI Nom i cognoms Càrrec

I. Actuacions i dades genèriques del centre formador
 

1. Acollida de l’estudiant al centre
 

Recepció, presentació i entrevista amb el coordinador/a i tutor/a de pràctiques, presentació del director/a i del/de la cap 
del departament o nivell educatiu*  

Visita pels espais del centre amb l’explicació de les normes de funcionament i d’ús* 

2. Accés als documents organitzatius i pedagògics
Projecte educatiu del centre (PEC) i activitats singulars del centre* 

Documents per a l’organització i la gestió dels centres* 

Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)* 

*Concreteu-ho o bé inseriu-hi un enllaç web on hi ha la informació.
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Seqüències didàctiques d’aula i de centre* 

Estructura organitzativa, persones, i espais i temps* 

3. Trobades entre el tutor/a i l’estudiant
Seguiment i valoració de les pràctiques per part del tutor/a* 

Intercanvi amb l’estudiant per valorar l’adequació del projecte formatiu*

4. Participació de l’estudiant en el centre
Assistència a sessions pedagògiques d’equips* 

II. Actuacions específiques del centre formador
1. Plantejament institucional
El centre porta a terme actuacions de millora i/o d’innovació educativa* 

La comunitat escolar coneix i comparteix els plantejaments institucionals definits en el PEC* 

*Concreteu-ho o bé inseriu-hi un enllaç web on hi ha la informació.
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2. Estructura organitzativa
 

L’estructura del centre facilita el treball d’equip (equips docents, departaments, comissions de treball, etc.)* 

L’equip directiu dinamitza la formació continuada dels professors a través de les activitats següents:* 

3. Àmbit curricular
El centre implementa el currículum i l’avaluació per competències en les activitats d’àrea, de matèria o d’àmbit* 
 

4. Orientació educativa i acció tutorial
El centre treballa en equip l’acompanyament i l’orientació de l’alumne/a* 

El centre té sistematitzada l’acció tutorial* 

L’alumne/a disposa d’un consell orientador. El model de consell orientador del centre és el següent:* 

*Concreteu-ho o bé inseriu-hi un enllaç web on hi ha la informació.
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Instruments d’acompanyament per a l’aprenentatge de l’alumne/a* 

La coordinació entre l’educació primària i secundària, i entre l’educació secundària i els ensenyaments postobligatoris, 
entre centres es planifica amb les activitats següents: 

5. Família i entorn
El centre treballa amb altres agents de l’educació formal i no formal de la zona i s’implica en projectes de territori 
organitzats per institucions i entitats del municipi* 

El centre manté trobades periòdiques i d’intercanvi pedagògic amb les famílies dels alumnes* 

6. Altres iniciatives i/o actuacions singulars del centre

Lloc i data 

Signatura  

Nom i cognoms: 
*Concreteu-ho o bé inseriu-hi un enllaç web de la informació.
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	Text1: 43008420
	Text2: Institut Roquetes
	Text3: www.institutroquetes.cat
	Text7: Recepció i entrevista individual amb el coordinador. Recepció de dades personals per part del coordinador.Presentació del director, del tutor/a del centre i del cap de departament de la matèria objecte del Pràcticum.Reunió general informativa amb el director, el coordinador i el professor tutor respectiu. Explicació del funcionament del centre, del calendari general i del control d'assistència diari.
	Text8: Visita guiada al centre, mostra dels espais amb normativa pròpia (biblioteca, laboratoris, aules d'informàtica, gimnàs, aula de Música, etc.) i explicació de les normes generals de funcionament.Presentació de l'estudiant al claustre de professors i lliurament del dossier informatiu per al nou professorat.Reunió de treball amb el professor tutor per tal de revisar la guia didàctica proposada per cada universitat i establir un calendari inicial.
	Text9: Aquesta informació general es troba a l'apartat "Projecte Educatiu" del web:- http://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/També hi ha informació relacionada amb activitats singulars a l'espai web "Projectes de centre": Comité Verd, Mediació, Robòtica, Project Work, intercanvis escolars, etc.- http://agora.xtec.cat/iesroquetes/projectes-de-centre/
	Text10: A la pàgina web del centre i dins dels apartats següents poden trobar-se els principals documents que serveixen de marc per organitzar les nostres activitats formatives. Alguns estan en fase de revisió i actualització: - "Oferta educativa" http://agora.xtec.cat/iesroquetes/linstitut/oferta-educativa/- "PEC" http://agora.xtec.cat/iesroquetes/wp-content/uploads/usu997/2014/09/PEC_2015-Roquetes.pdf
	Text11: Es troben a l'apartat "Normes d'organització" del web en la seva última versió publicada:- NOFC: http://agora.xtec.cat/iesroquetes/wp-content/uploads/usu997/2014/09/NOFC2015_16.pdf (document pendent d'actualitzar-se).- Projecte de convivència: http://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/ - http://agora.xtec.cat/iesroquetes/wp-content/uploads/usu997/2016/08/Pla-de-Convivència_2016-17-1.pdfFormem part del projecte #aquíproubullying i hem enllestit el seu pla d'aplicació des del curs 18-19
	Text12: L'alumnat del Màster pot consultar les sequències didàctiques programades pel professor tutor i per altres membres del departament, així com assistir a classes de diferents professors i matèries relacionades amb la seva especialitat per assolir una experiència més completa del procés d'ensenyament-aprenentatge. La metodologia i els recursos emprats fomenten l'ensenyament i l'avaluació per competències a tots els ámbits.
	Text13: L'organigrama pot consultar-se en línia: http://agora.xtec.cat/iesroquetes/linstitut/organigrama/Inclou dades sobre l'equip directiu, els coordinadors, els departaments, tutories i comissions de treball.A més, els horaris dels grups i l'aulari s'exposen a la Sala de Professors i són públics. El calendari lectiu i d'activitats s'envia a les famílies en començar el curs escolar i consta també al web del centre (agenda). 
	Text14: El tutor/ La tutora de les pràctiques, seguint el calendari de trobades establert prèviament, facilita materials i instruccions a l'estudiant, el presenta a la resta de companys/es, el guia en el procés de disseny de les sequències didàctiques, l'observa i el valora de forma constructiva, donant-li el màxim nivell d'autonomia i responsabilitat dins de l'aula, tot seguint el pla de treball especificat al principi del procés. 
	Text15: El coordinador manté un contacte periòdic amb l'estudiant, resol possibles dubtes administratius i vetlla per que el seu projecte formatiu sigui coherent amb les dues fases del Pràcticum: la d'observació i la de pràctiques. El tutor del centre i l'estudiant, segons el calendari fixat, planifiquen les entrevistes precises, revisen els contiguts proposats, analitzen les unitats didàctiques previstes i vetllent per l'assoliment dels objectius marcats prèviament.
	Text16: L'estudiant participa com a observador a les reunions de departament escaients, a les reunions d'equip docent convocades setmanalment, als claustres -si s'escau- i a les reunions periòdiques de les comissions o grups de treball en què participi també el seu tutor o que siguin del seu interès: Salut, Noves Metodologies, Convivència, Servei Comunitari, TAC/Competència Digital, Pla Lector, Comitè Verd...
	Text17: Hi ha un Pla TAC que s'està renovant, continuació del Projecte d'informatització 1x1, som Escola Verda (des de fa una dècada) i Escola Blava (des de 2017), tenim un Servei de Mediació/Tutories Júnior que promou la resolució pacífica dels conflictes, un protocol i un pla contra l'assetjament, un Pla Lector que va comenár el curs 16-17, un Comité Verd i un Pla Audiovisual. També formem part de la xarxa de biblioteques escolars.
	Text18: A través del web ("Documents per a les famílies"), de les reunions presencials, de les informacions escrites periòdiques, del correu corporatiu, de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), de la revista del centre i dels mitjans de comunicació propis de la ciutat, sobretot de l'emissora de ràdio municipal.
	Text19: Segons consta a la PGA, l'estructura del centre és clara però relativament flexible i permet organitzar el professorat de diferent maneres en funció de la tasca a realitzar: equips docents generals o per nivells, grups de tutors, comités específics (Cohesió Social, Salut), departaments didàctics i comissions de treball diverses (Pla lector, Jornades digitals, mediambientals o/i interculturals, Servei Comunitari, Convivència...) Hi ha, a més, un Consell de Delegats d'alumnes. El PAT (Pla d'Accio Tutorial) preveu una progressiva i cada any major participació de l'alumnat en la presa de decisions del centre.
	Text21: Organitza i promou activitats de formació i millora en l'àmbit de l'orientació tutorial, de la salut del docent, dels mitjans digitals, de prevenció de l'assetjament, de les noves metodologies (STEM, treballs integrats i per projectes), de l'ús de recursos audiovisuals o de l'ensenyament de diverses matèries. Aixó es fa com a part del Pla de Formació de Zona, ja sigui en forma de taller, formació interna de centre, o bé com a grup de treball, assesorament, etc.
	Text22: Estem fent el trànsit cap al model competencial, cosa que implica canvis metodològics i organitzatius importants. És un nou repte . Per tenir un referent, vam fer una formació pròpia de centre amb la professora Rosa Vela el curs 16-17. El curs 17-18 els caps de departament van rebre formació específica i el curs 18-19 es va engegar a 1r d'ESO el "Project Work": en la franja d'assignatures optatives i en alguns àmbits específics de l'ESO es porta a terme un treball d'aula basat en un projecte global i multidisciplinar.
	Text23: El/La tutor/a del grup, el departament d'Orientació, la Coordinadora Pedagògica i l'Equip Directiu treballen de forma coordinada l'acompanyament de l'alumnat del centre a totes les etapes. Aquí s'inclou també un element innovador del centre: les "cotutories" realitzades pels estudiants de més edat amb els alumnes de 1r d'ESO (Tutories Júnior). També tenim en compte de forma especial la prevenció de l'assetjament escolar.Per altra banda, tenim un espai "Orienta't" al web del centre: http://agora.xtec.cat/iesroquetes/orientat/
	Text24: Les accions de tutoria consten al PAT (Pla d'Acció Tutorial) i el professorat disposa d'un fòrum obert en el Moodle del centre per tal de compartir estratègies i materials. Hi ha tutories compartides en grups d'especial dificultat. Els tutors i referents d'Orientació i Direcció es reuneixen setmanalment i les entrevistes amb les famílies estan degudament pautades. El PAT es revisa i actualitza cada curs.Espai al web: http://agora.xtec.cat/iesroquetes/projecte-educatiu/pla-daccio-tutorial/
	Text25: L'orientació personal i acadèmica general la fan el/la tutor/a i les coordinadores d'ESO i Batxillerat a cada curs, amb l'ajut del Departament d'Orientació. A l'ESO l'alumnat rep, a més, un consell orientador acadèmic i/o professional per part de l'equip docent en funció d'una sèrie d'actuacions contemplades en el pla específic dissenyat per Orientació. En els casos necessaris (alumnes amb NEE i altres demandes) les orientadores i l'EAP, en coordinació amb la coordinadora pedagògica, proporcionen suport psicopedagògic. 
	Text26: A través de les activitats previstes en el Programa de Tutories Júnior, del pla específic del Dep. d'Orientació, de les acccions formatives dissenyades per la USEE per a l'alumnat amb necessitats especials i de les trobades setmanals amb l'EAP, el centre proporciona orientació a l'alumnat. Específicament, i sobretot a batxillerat i a 4t d'ESO, els diferents departaments didàctics també ofereixen informació i orientació acadèmica sobre itineraris acadèmics, optativitat, sortides professionals...
	Text27: El centre té una relació directa amb totes les escoles de primària adscrites per tal de fer una acollida adequada de l'alumnat a 1r d'ESO. De totes elles rep un informe de traspàs en una trobada específica. La coordinadora pedagògica, la cap d'Orientació i la Cap d'Estudis han rebut formació en aquest àmbit. A més, l'equip directiu té una entrevista personal amb totes les famílies dels nous alumnes al mes de juliol. Així mateix, es planifiquen visites a espais d'orientació a 4t d'ESO i batxillerat (Amposta, Valls i Barcelona) 
	Família: A Roquetes no hi ha encara un Pla Educatiu d'Entorn, però el centre col·labora amb l'escola de primària del municipi en diverses projectes  (Servei Comunitari d'acompanyament lector) i participa en campanyes solidàries o d'educació en valors amb entitats de la zona i d'altres com ara l'Ajuntament, Gubiana dels Ports, Creu Roja, la Biblioteca Municipal, el GEPEC, Emissora Municipal Antena Caro, Càritas o la Marató de TV3. 
	Text28: Sí. A banda de les entrevistes regulars tutors-pares (inici de curs i d'altres quan s'escau), organitzem diverses trobades amb les famílies durant el curs, jornades pedagógiques bi-anuals en torn de la Interculturalitat, l'identitat digital o el Medi Ambient, així com sessions de formació en tracte amb els adolescents per a mares i pares, gràcies a la participació en el Projecte Órdago o com a formació pròpia.
	Text29: Tenim una orquestra escolar (STOP) -reconvertible en grup instrumental de petit format, complementat amb una coral a 1r d'ESO des del curs 16-17, un grup de teatre (JOGLARESCA) des de fa set anys, un programa d'Esports al Pati, un Servei de Mediació obert a tota la comunitat educativa, una revista escolar  digital (LO BASQUET), i un estudi de gravació i edició de vídeo i àudio en què creem materials educatius (i.e. Flipped Engllish) i treballem matèries específiques com la Comunicació Audiovisual.A banda, el centre disposa d'una instal·lació de plaques solars al terrat que ens permet fabricar la nostra pròpia energia i autoabastir-nos energèticament.També organitzem recitals poètics i jornades en torn de l'Educació per la Pau, el respecte a la Diversitat Cultural, el foment del Reciclatge, la preservació de la Natura i l'aposta pel Desenvolupament Sostenible.
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