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“El coneixement és més que la suma dels sabers” 

Edgar Morin 

Curs 2020 - 2021 

L’IES Sa Serra és un centre educatiu jove i 
amb un projecte educatiu cada cop més 
sòlid que pretén oferir un espai d’aprenen-
tatge perquè els joves puguin desenvolupar 
les seves potencialitats des del respecte a la 
diversitat.  

Esperem que trobis nous amics i amigues, però també 
trobaràs un gran espai obert i àmplies terrasses, aules 
especialitzades de tecnologia, plàstica i música, aula 
de psicomotricitat, laboratori, gimnàs, biblioteca i sala 
polivalent . També tenim les aules específiques de TVA 
i de cuina i sala. Trobaràs la nostra ràdio molt interes-
sant i podràs esmorzar a la cafeteria o comprar les 
delicadeses gastronòmiques dels estudiants de Cuina 
o de Forneria un cop a la setmana.  
 
Si necessites ajuda, els professors et podran ajudar, 
però també comptes amb el suport del nostre bon 
equip d’administració i de serveis.  

Què trobaràs al nostre IES? 

Benvinguts 

 al vostre espai d’aprenentatge 

Benvinguts 

http://iessaserra.cat/


 

Educació Secundària Obligatòria  
     - PMAR - Programa de Millora al Rendiment  

     - PRAQ - Programa de Reforçament  de l'aprenentatge 

per a Quart  d’ESO. 
 

Batxillerat    
     - Modalitat d’Humanitats i Ciències  Socials 

     - Modalitat de Ciències 
 

Formació Professional Bàsica 
    - Professional bàsic en Cuina i Restauració  

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
       - Tècnic en Cuina i Gastronomia 

       - Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria 
 

Educació Especial  
     - UEECO -  Unitat Educativa Específica en Centre Ordinari 

     - TVA - Transició a la Vida Adulta 
 

 

Quin és el Nostre Horari? 
 

Alumnes d’ESO, EE i FPB: de 8 a 14h 

Alumnes de Batxillerat i CFGM: de 8 a 14/15h. 

 

Fem classes de 55 minuts. 

Tenim dos descansos de pati per esmorzar.  

 

Creiem en l’aprenentatge competencial i avancem 

amb decisió cap a una proposta educativa centrada en 

l’aprenentatge conscient i regulador per part dels    

propis alumnes. 

Treballem  a  les aules amb grups reduïts i apostem per 

l'aprenentatge cooperatiu.  A poc a poc anem         

millorant l’autonomia dels alumnes. 

Respectem el temps de maduresa necessari per a  

adaptar-se al canvi d’etapa i defensem el treball per 

àmbits a 1r i a 2n  d’ESO. 

Creiem em l’educació  mediàtica i dinamitzem l’ús de 

les eines digitals com a instrument d’aprenentatge.  

Emprem Chromebooks des de 1r d’ESO. 

Estimem la llengua, vetllem pel plurilingüisme i també 

per la llengua catalana i el nostre dialecte eivissenc. 

Fem Tecnologia i TIC en llengua anglesa. 

Rebem els alumnes nous amb companys d’acollida  i, a 

aquells que són de procedència estrangera, també els 

oferim incorporar-se al programa  d’acolliment         

lingüístic (PALIC). Vols ser un amic de llengua?  

Participem d’intercanvis lingüístics a l’estranger i    

fomentem el programa ERASMUS+. El nostre centre 

també col·labora amb l’Escola Oficial d’Idiomes al  

projecte EOIES. 

Defensem les iniciatives emprenedores  i hem dinamit-

zat les Jornades Gastronòmiques Gastroserra. Partici-

pem també del programa d’emprenedoria Icape.  

Dinamitzem els patis amb Escacs i a poc a poc anem 

obrint-nos a noves propostes de patis inclusius.  

Creiem en la mediació, valorem el conflicte com una 

oportunitat de creixement i des de la comissió de 

convivència vetllem per resoldre els conflictes de    

manera constructiva. 

Som un Centre Promotor de la Salut i disposem 

també de Consulta Jove gràcies a la coordinació 

amb el centre de Salut de Sant Antoni.  

Des de la Comissió de Medi Ambient treballem 

per a millorar la gestió de residus i la consciència 

mediambiental. Ens ajudes? 

Comptem amb un Departament d’Orientació que 

vetlla per millorar l’atenció a la diversitat i mantenir 

una estreta comunicació amb les famílies. 

Parem especial atenció a la diversitat de l’alumnat 

i a les seves necessitats, mantenint una estreta 

col·laboració amb les entitats públiques i privades 

que intervenen en el seu seguiment.  

Donem molt valor al seguiment tutorial dels 

alumnes i comptem també amb tutors individuals 

externs. També comptem amb l’acompanyament 

de la figura del policia tutor.   

Oferim  PAE -  Programa d’Acompanyament   

Escolar  durant el curs i el mes de juliol.  

Comptem amb la col·laboració de l’Associació de 

Mares i Pares  del centre (AMIPA), la qual          

dinamitza el pla de reciclatge de llibres. 

Emprem la plataforma del GESTIB per a            

coordinar-nos amb les famílies. 

 

Què et volem explicar de la nostra proposta educativa? Què pots estudiar amb naltros? 

Batxillerat 

CFGM 

ESO 

EE 

FPB 

T’hi esperam! 

AMIPA 


