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SERVEIS TERRITORIALS 
 

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!!!!  

S’atansa el Nadal. Esperem la seva arribada il·lusionats: uns dies de descans 
merescuts que celebrarem amb la família i compartirem amb els amics. 

S’acaba també l’any. Als centres d’ensenyament de les Terres de l’Ebre ha estat un 
període d’instants plens d’optimisme i  també de moments de certes dificultats. 
Però diuen que així és la vida: una successió de fites assolides i obstacles a 
superar. Penso que compartir-los ens ajuda a sentir-nos millor i ens enforteix com 
a equip. 

S’acosta un any nou que afrontarem amb il·lusió i renovada energia per anar 
avançant en la millora de la qualitat de l’ensenyament que oferim als nostres 
alumnes i, per extensió, al conjunt de la societat de les Terres de l’Ebre.  

El director territorial, us vol expressar la satisfacció personal que sent davant d’un 
excel·lent equip de persones. Vol agrair-vos l’esforç i la bona feina que heu fet 
durant tot l’any i us desitja que al llarg de 2016 vagin prenent vida els millors 
somnis. 

 

 

 CENTRES DE SUPORT DE L’IOC 

L’IOC disposa de centres de suport (o centres col·laboradors) a diferents indrets 
del territori per tal de donar determinats serveis, segons els estudis. En els estudis 
de GES, Batxillerat i PACFGS, les persones que estudien a distància poden acudir 
als centres de suport per tal d'informar-se, rebre orientació i trobar-se amb els 
tutors o les tutores o per fer les proves presencials per a l’avaluació. En el cas dels 
estudis d’FP, els centres de suport s’encarreguen de recollir la documentació en els 
processos de matrícula de l’alumnat nou i, en alguns casos, són seu per a les 
proves d’avaluació final.  
Desplegament de centres:  
GES: FCA Sebastià Juan Arbó- Amposta, Institut Terra Alta –Gandesa, CFA Ribera 
d’Ebre-Móra d’Ebre i CFA de Tortosa. 
Batxillerat: Institut Ramon Berenguer IV –Amposta, Institut terra Alta-Gandesa i 
Institut Joaquin bau-Tortosa 
PACEGS: Institut Ramon Berenguer IV –Amposta, Institut terra Alta-Gandesa, 
Institut Joaquin bau-Tortosa i Institut de l’Ebre 
FP: Instittu de la Terra Alta-Gandesa i Institut de l’Ebre-Tortosa 
En els estudis d'Idiomes l'IOC no té centres de suport. 

 

   
 

   
 

 

 

 

ESCOLES 
 

 
L’HOQUEI A L’ESCOLA SANT JORDI 
 
El passat mes de novembre es va iniciar a l’Escola  Sant Jordi el projecte  
d’introducció de l’hoquei a partir  de la proposta de col·laboració de la Federació 
Catalana de Patinatge pel foment i difusió d’aquest esport. L’activitat, es duu a 
terme en horari lectiu dintre de l’àrea d’educació física,  i compta amb un 
entrenador de la Federació de patinatge que juntament  amb la mestra 
d’educació física, imparteixen una unitat didàctica dedicada a l’hoquei. La 
col·laboració de la Federació comporta poder disposar dels materials 
reglamentaris, els equipaments de jugadors i porter, els patins i els alumnes 
poden conèixer, de primera mà, els aspectes més importants d’aquest esport.   
 
 

 

 



 

 
MENGEM MATEMÀTIQUES: ESMORZEM GEOMETRIA. ESCOLA DE 
REMOLINS DE TORTOSA 
 
Parteixen de la curiositat de l’alumnat per reconèixer les formes geomètriques. És 
evident que la geometria forma part del nostre entorn, no només de l’aula. Els 
objectes del carrer, de casa i també els aliments els han permés relacionar 
conceptes apresos amb objectes de l’aula. Aprofitant aquest fet i que a l’hora del 
pati tothom porta el seu àpat han revisat conceptes de geometria a partir de les 
formes dels esmorzars: entrepans, begudes, galetes, una gran varietat de pastes 
i la implicació de les famílies. Aquestes han col·laborat en fer més amè 
l’aprenentatge. També els ha permés revisar els hàbits saludables per tenir una 
dieta el més equilibrada possible. 
 

 

INSTITUTS 
 

 
VISITA A LA CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ AMB ALUMNES DE 1R DE 
BATXILLERAT. INSTITUT JULIO ANTONIO DE MÓRA D’EBRE 

 
Els alumnes de 1r de Batxillerat del científic i del tecnològic han visitat la central 
nuclear d’Ascó. Ha començat amb una explicació de què és Ascó i de com 
funciona una central nuclear. Després s’han repartit uns dossiers que els alumnes 
han anat omplint a mesura que visitaven el museu interactiu que tenen muntat. 
La visita dintre les instal·lacions no es pot fer degut a mesures de seguretat. 

  
                                                             

 
PROJECTE ERASMUS+ A L’INSTITUT DE LA SÉNIA: CIENCIA I ART 
 
El passat mes d'octubre un grup de 7 alumnes i 4 professors de l'institut de La 
Sénia, va fer el seu viatge a Beja, Portugal, per participar en una de les trobades 
anuals, dins del programa Erasmus +, en el qual el nostre centre participa, 
juntament amb quatre instituts més europeus, concretament de Portugal, França, 
Romania i Turquia. Aquest projecte és sobre ciència i art  i els alumnes seniencs  
treballen al voltant de les catifes de Pallerols. 
 

  

 

    

 

SETMANA DE LA CIÈNCIA A L’INSTITUT RAMON BERENGUER IV 
 
La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, coordina a Catalunya, des de 
fa vint anys, la Setmana de la Ciència. Un any més, el Departament de Ciències de 
l’Institut Ramon Berenguer IV d’Amposta ha planificat una sèrie d’activitats 
relacionades amb la llum i els sòls, amb motiu de la celebració de l’Any 
internacional de la llum i de l’Any dels sòls. Entre les propostes que cal remarcar hi 
ha conferències, debats, concursos fotogràfics i de maquetes o tallers científics, a 
càrrec de professionals del món de la recerca, la universitat i la divulgació, 
adreçades tant a l’alumnat del centre com a les famílies i el públic en general.  
Els estudiants de Biologia de Batxillerat han gaudit dels tallers científics “Gens, 
teixits i òrgans” i “Grups sanguinis i genètica”, i s’han dut a terme pràctiques de 
laboratori amb materials i mètodes que, d’altra manera, no es podrien realitzar en 
un centre de secundària. Ambdues activitats foren conduïdes per investigadors del 
Centre de Regulació Genòmica de Barcelona (CRG). 

 
 
PREMIS “TERRA DE FANG” 
 
L’alumna de 4t d'ESO Ariadna Cugat Zaragoza de l’Institut de Camarles, ha estat 
la guanyadora del Concurs de Cartells organitzat per l’Ajuntament de Deltebre 
amb motiu de la XXI edició dels Premis Literaris "Terra de Fang". Els alumnes de 
4t d'ESO del nostre institut van participar en aquest concurs L’acte de lliurament 
dels premis va tenir lloc el passat 11 de desembre a les 20.30 h, l'Ariadna va 
anar acompanyada de la seva família i de la professora de ViP del nostre institut , 
Laura Llaó. La nostra enhorabona per a l'Ariadna!!!. 
 

 

 
 



 
 
 
 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 

 

 
EXPOSICIÓ ART A LES AULES 

 
El alumnes del Col·legi d’educació especial Sant Jordi de Jesús, exposen a l’edifici 
de l’EMD de Jesús. El passat dimarts, dia 1 de desembre, a les 10,30 h, es va 
inaugurar una exposició de treballs artístics elaborats pels alumnes. 
L’exposició es podrà visitar fins a finals de gener de 2016. 
 

 

 
 

 
CONCURS DE FRASES FETES A L’EOI DE TORTOSA 
 
Què s'ha de fer? Representar gràficament i d’una manera original una frase feta 
en d’idioma que s’estudiï 
Quan? Es poden lliurar a partir del 19 de gener a la biblioteca i fins el 9 d’abril del 
2015. 
Què es fa amb les frases que lliureu? Un concurs i una exposició anònima 
conjunta per idiomes. 
Entre el 13 i 22 d’abril, els alumnes realitzaran una  votació valorant l’originalitat 
dels treballs. Hi haurà un guanyador per idioma, amb un premi i un obsequi per a 
tots els participants. 

 

 

SERVEIS EDUCATIUS 
 

 
BUTLLETÍ: EL BANC DE RECURSOS. LA LECTURA FONT DE PLAER I DE 
CONEIXEMENT 
 
Recursos relacionats amb la lectura i les biblioteques escolars 
Conté una selecció de recursos relacionats amb la lectura i les biblioteques 
escolars, així com les activitats que des d’aquests serveis educatius es fan per 
a la seva promoció. Fruit del treball cooperatiu dels CRP de tot Catalunya, les 
novetats que periòdicament es publiquen al portal del BDR arriba a  tots els 
centres educatius a través de la xarxa de CRP.  
 

 

 
ANYS DE LLUM A LA CIUTAT PER ALS INSTITUTS 
 
Escola d'Art i Disseny a Tortosa ofereix gratuïtament als Instituts una activitat 
per a 4t d'ESO i Batxillerat. 
Aquesta activitat està basada en l’exposició: “Anys de llum a la ciutat” que s'està 
realitzant a Tortosa fins a principis de gener. 
En aquesta activitat es pot escollir visitar set espais diferents de la ciutat i va 
acompanyada d’un dossier didàctic pensat per a 4t d'ESO i Batxillerat. S'hi 
treballen diferents àmbits: l’art, la música, l’arquitectura, la ciència, les noves 
tecnologies i la ciutat.  
Per a més informació contactar amb el CRP del Baix Ebre.    
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