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presentació

“Anem
aprenent
i la vida,
encara,
ens espera”
Alguer Miquel

Ser, fer, conèixer i conviure són els
quatre pilars que configuren cada
identitat. Quatre mons que
interseccionen, quatre paisatges on
focalitzem la nostra mirada com a
educadors que som i des dels
quals volem contribuir en el
desenvolupament dels nostres
alumnes.
Què volem ser? I què fem per
fer-ho possible?
És un gran repte un cop més per a
l’escola, per a tots i cadascun dels
que formem part d’aquest teixit que
ens connecta per sumar, aprendre i
créixer plegats.
L’escola ja fa molt temps que no és
només per conèixer, per saber. Tal
com diu John Dewey, “l’educació
no és la preparació per a la vida;
l’educació, l’escola hauria de ser la
vida mateixa”. És per això que el
nostre treball abraça un radi molt
més ampli i el dia a dia dóna sentit
també al ser, al fer i al conviure.
Al Joan Oró, reimaginem l’escola,
donem espai a la reflexió, donem
espai a l’impossible per fer emergir
dreceres que ens facin avançar
amb pas ferm cap a un propòsit
comú i fer que tu i tu també brilleu.
Emma Carreras
Directora de l’Institut

TREBALL
un  es l·lièni
Orició
pen i dèmi
L’acollida de l’alumnat a primer d’ESO esdevé un dels
moments més importants per a nosaltres. El nostre
objectiu és cuidar les persones. Des del primer dia
acompanyem l’alumnat en el seu projecte personal,
acadèmic i professional. L’equip docent i, en
especial, l’equip de tutors vetllen perquè això sigui
possible.

Cud es in

“En el camí que fas cap als teus somnis cada pas és
important i saber que no estàs sol t’ajuda a avançar
amb més fermesa i seguretat. Creiem en els teus
somnis, els compartim i caminem al teu costat perquè
algun dia puguis tocar-los de puntetes; perquè algun
dia es facin realitat”

INTRAPERSONAL
múlil e n em da s te das

Trel e 4 ex la
Com a centre, dins el marc d'acció tutorial, treballem en quatre eixos transversals i es
resolen mitjançant els programes i les activitats següents en els diferents cursos.

Tècis 'es
1r 'ES

2n 'ES

Cuidem les formes
I tu, com estudies?
Canals prioritaris
Com ha anat el 1r trimestre?
No et quedis enrere!
No tinc temps!

3r 'ES

"Examen de llibretes"

Quant inverteixes en estudi?

4t 'ES
Ho aconseguiré

Sal
1r 'ES

Taller de sexualitat
A mi també em passa, i a tu?
Primers auxilis.
El joc de la Creu Roja
Prevenir les lesions a l’esport,
“Mou-te i fes salut”

4t 'ES

3r 'ES

2n 'ES

El termòmetre de la
teleporqueria
Programa "XKPTs"
Max i Maxi. Ajuntament de
Lleida, prevenció de les
drogodependències

"Més canvis..."
"Darrere les pantalles"
Xerrada preventiva sobre l’ús
d’Internet i les xarxes socials a
càrrec del Cos de Mossos
d’Esquadra de Lleida
Formació afectivo sexual a
càrrec de l’Institut Amaltea.

Taller de sexualitat
amb Amaltea
Max in Love

Codaó
1r 'ES

La mateixa gespa, els
mateixos colors... però
alguna cosa falla

2n 'ES
“Com una noia”

3r 'ES

“Ni més ni menys”. Juno

4t 'ES

Protagonistes nosaltres.
WhaleRider
Cançó d’amor
Taller “Promoció de les relacions
saludables” del Centre
d'Informació i Atenció a les
Dones de l’Ajuntament de Lleida

Relos sas
1r 'ES

Plantem propòsits.
La primera setmana
Em fan la vida impossible
Com connectem?

2n 'ES

"Plantem propòsits"
Programa “Play Emotion“
Dreamer
Xerrada preventiva sobre l’ús
d’Internet i les xarxes socials a
càrrec del Cos de Mossos
d’Esquadra de Lleida
"El club de los incomprendidos"

3r 'ES

Autoconcepte i autoestima
Autoconeixement
Programa "Jo, tu, nosaltres"
"Aptituds"
Intel·ligències múltiples.
Interessos vocacionals
"De cara a 4t"...
"3 metros sobre el cielo"
Programa de prevenció de conductes
d’odi i discriminació en col·laboració
amb els Mossos d’esquadra.
"American History X"

4t 'ES

Decisions.
Orienta’t:
I després què?
Com buscar feina
Quines feines demanen?
Quant es cobra?
Entrevistes de feina
Valors del treball
Projecte “Una foto un dia”
Noves tendències en la
recerca de feina

AVUI DESTAQUEM

em
Re i m a g i n e s c o l a ,
l a n o s t r a l ’e d u c a c i ó
repensem

Re im ag in e m la
n o s tra es cola ,
re p e n s e m
l’e d u c ac ió

En els darrers mesos alumnat, famílies i
professorat ha participat en unes dinàmiques
per tal de reflexionar al voltant del propòsit
que té el nostre centre i en els tres eixos que
el desenvolupen: les pràctiques educatives,
l’avaluació i l’organització.

Aquest exercici ens serveix per imaginar el
centre que voldríem tenir l’any 2030, com si
partíssim d’un full en blanc i, a partir d’aquí,
continuar amb el procés de canvi que ens
porti a millorar el centre que tenim.

En aquest moment s’està treballant en el recull de
totes les idees dels diferents grups i en el fet de fer
una síntesi de les propostes, definint d’aquesta
manera la nostra visió de centre.

Quines activitats es farien per aprendre? Els alumnes treballarien sols o en grups?
Farien servir llibres? Farien servir ordinadors? Tots els alumnes aprendrien el
mateix? Quin paper tindria el professorat? Com serien les avaluacions? Hi hauria
exàmens? Hi hauria notes? Hi hauria deures? Ens avaluaríem nosaltres mateixos?
Com serien els horaris? Hi hauria hora del pati? Els alumnes s’agruparien en
grups per edats? Com serien els espais d’aprenentatge? Com seria el mobiliari de
l’escola? Quin paper tindrien les famílies?

AVUI
DESTAQUEM
Reimaginem la nostra escola, repensem
l’educació

L’alumnat, la seva educació i la seva formació com a persones
és l’element nuclear i la raó que justifica tota l’activitat del
nostre centre educatiu.

Al Joan Oró
treballem per fer
créixer persones
que siguin capaces
de desenvolupar
totes les seves
potencialitats, tenint
en compte els
quatre eixos que
conformen cada
identitat: SER, FER,
SABER I ESTAR.

SER
Ser emocionalment intel·ligents
Enriquir-se en valors
Realitzar-se com a persona per a ser feliç

FER (construir)
Fer junts
Expressar i comunicar
Resoldre de forma creativa

SABER (conèixer)
Superar dificultats
Aprendre a aprendre
Bastir la nostra autonomia
Esperonar la curiositat
Reforçar l’esperit crític

ESTAR (conviure)
Enfortir les nostres habilitats socials
Sumar amb els altres
Treballar per a la millora de la societat
Aprendre de l’entorn
Resoldre conflictes reals

PROJECTE D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS

““WWHHuAAèè eeTTnn SdSdiiuuEEeennPP””

CURS

2 0 17 •2 0 18

QQ u

A n i mo to tho m qu e
vis qui a ques ta
exper iè n c ia. Us
a s s egur o que no
és t an dif íc il c om
s em bla . ..
Júlia Reinoso

1r d’ESO

eellss aalluummnneess??

Taking part in t he
What sEp proje ct is a
gre at e x pe rie nce
b e cause spe aking
English make s you e n jo y
all t he opport unit i e s
you can have in t h e
fut ure .
Blau Ibarz
2n d’ESO

Ap r e n c l ’ an g l ès d e s
d e l e s d i fe r e n t s
mat èr i e s i ai x ò e m fa
mi l l o r ar n o n o mé s l a
l l e n gu a p e r p o d e r ‐ me
co mu n i car s i n ó t ambé
e l vo cabu l ar i e s p e cí fi c
i t ècn i c d e cad a u n a
d’elles.

T h e s e fo u r y ea r s
h ave be e n a n
u n fo r g e t ta b l e
e x p e r i e n ce t h a t I
am ve r y p r ou d of .
N o w I fe e l m or e
co mfo r t ab l e w h en I
s p e ak i n E n g l ish .
Joel Parés
4t d’ESO

Francesc Alsina

3r d’ESO

p ro je ct e
d ’i m m e rs ió
li n g ü ís ti ca
e n a n g lè s

El nostre
English Project
de l’ESO
Aquest Projecte d’Immersió
Lingüística és la implantació
progressiva de l’anglès com a
llengua vehicular en els
aprenentatges a l’ESO a
l’Institut Joan Oró de Lleida.
És un projecte impulsat per:
Departament d’Ensenyament

QUIN OBJECTIU TÉ?
Garantir la millora de la
competència comunicativa
en anglès, a partir del treball
dels continguts curriculars
propis de cada nivell.

PERCENTATGES DEL CURRÍCULUM
IMPARTITS EN ANGLÈS:
1r ESO: 40%
2n ESO: 50%
3r ESO: 65%
4t ESO*: 80%

* Percentatge
corresponent al
currículum de
matèries
comunes no
lingüístiques.

FASES D’IMPLANTACIÓ:
Curs 2014-15: 1r d’ESO
Curs 2015-16: 1r i 2n d’ESO
Curs 2016-17: 1r, 2n i 3r d’ESO
Curs 2017-18: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

FORA DE L’AULA... TAMBÉ APRENEM

L’alumnat de 2n d’ESO ha estat d’intercanvi
d’una setmana de durada amb el centre
escolar de secundària de la població d’Ütze,
una localitat propera a Hannover, amb la
llengua anglesa com a llengua de comunicació.

Els alumnes de 3r d’ESO han
viscut un intercanvi a
Londres. Tota una experiència
d’immersió lingüística i vital!

4t d’ESO van visitar el Teatre de l’Escorxador
per veure l’obra de teatre de Max in Love
representada per actors i actrius ben joves de
l’Aula Municipal de Teatre. L’objectiu d’aquestes
representacions és promoure la salut i la
prevenció de conductes de risc entre els i les
joves dels instituts lleidatans.

1r d’ESO viuen
la prehistòria
en el camp
d’aprenentatge
de la Noguera.

1r d’ESO han anat a veure la pel·lícula
Wonder després de treballar la novel·la
amb el mateix títol. D’aquesta manera
han pogut comparar els llenguatges
cinematogràfic i literari.

Treballem per una educació de qualitat,
en un entorn pedagògic innovador
i col·laboratiu
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