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Eleccions al Consell Escolar
Calendari del procés electoral:
• 7 de novembre: inici del procés; convocatòria eleccions; publicació de censos
• Del 16 al 22 de novembre: presentació de candidatures
• 24 novembre: publicació de les candidatures presentades
• 28 de novembre: votació sector alumnat
• 30 de novembre: votació sector professorat
• 1 de desembre: votació sector pares i mares
Abans 22 de desembre: Constitució del nou Consell Escolar

• Professorat substitut

Les garnatxes blanques de la DO Terra Alta viatgen a
Eslovàquia de la mà de l’alumnat de l’Institut de l’Ebre

II Meeting Point a l’Institut de l’Ebre — Abril 2017
Hi participaran empreses simulades d’alumnes d’ Eslovàquia,
Suècia, Txèquia, Àustria i Espanya, aprofitant la visita que realitzaran al nostre centre els alumnes d’aquests països, dintre del
projecte INTERNATIONAL ERASMUS STUDENT ENTREPRENEURSHIP IN EUROPE.
Esteu convidats a participar-hi amb la vostra empresa. Us anirem informant. Per més informació podeu contactar al correu
electrònic erasmusmeetingpoint@iesebre.com.
Animeu-vos, us esperem!!!
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Jornada de Benchmarquing a l’Intitut de l’Ebre
Sota el títol LA IMPLICACIÓ DEL PROFESSORAT COM A
GARANTIA D'ÈXIT DE LA CARTA DE SERVEIS el proper
dia 29 de novembre estan invitats a participar 40 centres de Formació Professional de tota Catalunya que formen part de la Xarxa
“Assessorament a Empreses” de la Direcció General de Formació
Professional.

Els punts a tractar seran els següents:
♦

Idees en relació a la cultura d’una organització, la marca del
centre i la importància de treballar l’organització interna dels
serveis abans de vendre la carta.

♦

L’experiència del treball en equip de l’Institut de l’Ebre, el nou
plantejament del projecte de direcció.

♦

Projectes del centre sorgits a partir de l’oferta de serveis.
Perspectiva del professorat que hi participa.

Consell de delegats i delegades
La participació en la millora de

a tot l’alumnat en general: re-

la convivència del centre és

novació consell escolar, jornada

cosa de tots, i és per això que,

IFest, programes internacionals,

des de l’equip directiu, hem

activitats extraescolars, etc.

impulsat la creació del Consell
de Delegats i Delegades dels
grups de classe.

L’alumnat és el centre de la
nostra activitat, i l’hem de mantenir informat per potenciar les

El passat dia 27 d’octubre vam

seves capacitats i activar la seva

reunir aquest Consell per tal

participació.

de tractar temes d’interès per

Grup d’Experimentació per al plurilingüísme
No és gens fácil que el
jovent dels centres educatius acabin els
ensenyaments (obligatoris o no) amb un
bon nivell de domini de l’anglès.

-Tarsi Royo,
-Iris Maturana
-Dolors Sanjuan

Al centre apostem clarament per potenciar
l’aprenentatge de l’anglès com a llengua
estrangera, i és per això que una part del
professorat amb formació i motivació per
dedicar-s’hi, incorporen una part de la seva
matèria técnica en llengua anglesa.

-Núria Bordes

Es tracta d’aprendre anglès tècnic, relacionat amb els estudis que està fent l’alumnat,
i que de ben segur, algún dia, podrán utilizar.

-Marta Grau

Els professors implicats són:

-Dolors Ferreres

-Agustí Baubí
-Rafa Puig
-Pilar Nuez
-Margarita Ortí

-Manu Macías
-Jaume Ramos
-Santi Sabaté
-J.Diego Cervellera
-M.José Caballé
-Alícia Fàbrega
-Núria Noguera
-Sandra Salvador
-Núria Suñé
- Sisco Besalduch

-Agustí Moreso
-Raquel Planell

El programa està coordinat per la professora
d’anglès Lara Melich.

Unes paraules...
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iesebre@iesebre.com
Av. Colom 34-42
43500 - Tortosa
Tel. 977 50 09 49

Comunicar-nos amb les persones que ens envolten forma part de la
nostra condició d’éssers humans. Malgrat que l’ús de les noves tecnologies han potenciat la facilitat de la comunicació entre tots nosaltres,
també han propiciat un considerable augment de la informació disponible. Mai, com ara, havia estat tant fàcil comunicar-se i tant difícil
destriar la informació vàlida de la que no ho és tant.
En un centre educatiu com el nostre, amb aproximadament 1300
alumnes, 108 professors i 7 persones del personal d’administració i
serveis, la comunicació es converteix en l’eix vertebrador de molts
projectes i del seu èxit.
És per això que, en el context d’un Pla de Comunicació, posem en
marxa aquest butlletí digital, per fer arribar a tota la comunitat educativa el dia a dia del nostre centre.
Esperem que us agradi, i com sempre, us encoratgem a participar en
la seva redacció.
Armand Pons
Director

Professorat substitut

www.iesebre.com
♦

Cinc profes de l’Ebre participen de la
XIV Jornada de Qualitat

♦

Visitem l’empresa Plàstics Castellà per
potenciar la FPDual

♦

L´Institut Joaquim Bau i l’Ebre estableixen punts de col·laboració

♦

El 23/11 passem auditoria interna pels
auditors de l’INS Pere Martell

♦

L´AMPA de l’Ebre renova la seva
junta directiva

♦

Els alumnes participen de la vaga del 26
d’octubre

♦

Visitem l’empresa Ous Roig per promocionar la carta de serveis

♦

Establim vincles de col·laboració amb
l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa

♦

La Cambra de Comerç de Tortosa
ens acull a la seva seu

♦

Conveni d’innovació amb el SETMANARI
DE L’EBRE

♦

Més de 300 alumnes de l’Ebre al teatre contra la violència masclista

♦

Xerrades de prevenció a l’alumnat per
part dels Mossos d’Esquadra i Policia Local

En un centre com el nostre, es produeixen baixes i altes constantment de professorat, de vegades, no arribem a conèixer les persones que durant una temporada estan treballant amb nosaltres.
Aquest curs estan com a professors
substituts:
Rut Avinyó (anglès)
M.Rosa Ubalde (Formació i Orientació
Laboral)
Raul Garcia ( Fab. Mecànica i Manteniment)
Núria Sunyé (Sanitària)
Sebastià Serra (Serveis socioculturals
i a la comunitat)
M. Carmen Ferreres Serveis socioculturals i a la comunitat)
Andrea Gandia (Serveis socioculturals i a la comunitat)
Altre professorat substitut que ha estat
en el nostre centre durant aquest primer
trimestre, i que ja han finalitzat la seva
substitució, és el següent:
- Mònica Subirats
- Angels Part
- Roser Oliver
- Maria Vélez

