
Informació per a les famílies de les escoles adscrites

Benvolgudes famílies,

Ens  posem  en  contacte  amb  vosaltres  per  informar-vos  de  les  accions  que  hem

programat per a que pugueu conèixer el projecte educatiu del nostre institut.

Com cada curs, hem dut a terme reunions de coordinació amb les escoles adscrites i hem

planificat una visita virtual dels alumnes de sisè de cada escola al nostre Institut, de la qual

us en farem coneixedors pròximament.

Pel  que fa a la  informació a les famílies,  us convidem  a la Jornada Virtual  de Portes

Obertes,  que  tindrà  lloc  el  proper  dimarts  22  de  febrer  a  les  19,30  hores.  Podeu

inscriure-us a la jornada a la pàgina principal del nostre web:  https://iestorrevicens.cat/

i també des de l’apartat Portes Obertes del web. Un cop feta la inscripció, rebreu un

correu electrònic amb l’enllaç a la videoconferència de la jornada.

D’altra banda, us convidem a venir a conèixer-nos presencialment a les Sessions de

Portes  Obertes  en  Petit  Grup,  que  es  duran  a  terme  en  visites  de  grups  de  10

persones de l’1 al 4 de març i amb cita prèvia (truqueu al 973-220033 i reserveu data i

hora). En  totes dues jornades tindreu l’oportunitat de conèixer el nostre projecte educatiu,

els nostres programes i projectes, com el projecte de plurilingüisme All You Need is CLIL,

d’aprenentatge de continguts no curriculars en llengua anglesa;  i  el  projecte  d’innovació

UniverSTEAM,  únic  dels  centres  de  secundària  de  Lleida  seleccionat  pel  Departament

d’Educació per formar part del programa STEAMcat de promoció de la ciència, la tecnologia,

l’enginyeria, l’art i la matemàtica.  Us parlarem d’altres projectes que apliquem de manera

exclusiva  a  la  nostra ciutat,  com el  projecte  de robòtica  RetoTech i  NASE (Network  for

Astronomy School Education), aquest últim impulsat per la Unió Astronòmica Internacional.

També us parlarem de les metodologies propícies i tecnologies favorables que apliquem des

de les perspectives adients per a propiciar l’aprenentatge significatiu del nostre alumnat. Tots
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tres elements tenen com a eix vertebrador el paper actiu i protagonista de l’alumne/a en el

seu propi procés d’aprenentatge i en la gestió de la vida i convivència del centre. Una mostra

en són l’Aprenentatge per Projectes, el programa TEI (Tutoria Entre Iguals) i els projectes

APS (Aprenentatge i Servei). També us informarem sobre el nostre Pla d’Acció Tutorial i com

duem a terme  l’orientació personal i acadèmica del nostre alumnat al llarg de totes les

nostres  etapes  educatives  per  arribar  a  formar  ciutadans  autònoms,  compromesos  i

responsables.

Esperem poder saludar-vos personalment quan ens visiteu, i  poder conversar amb

vosaltres sobre tots aquells aspectes del centre que ens vulgueu comentar. Així com

restar a la vostra disposició per qualsevol consulta que ens vulgueu fer.

Rebeu una cordial salutació,

Maria Jesús Castro Bayona

Directora
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