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Estudis a l’IES Jaume I

Educació Secundària Obligatòria

* Horari matutí

Curs d’especialització

L'IES Jaume I presenta una oferta molt ampla d'estudis per 
al curs actual, dins del qual destaquen els cicles formatius 
dels diferents Departaments de Família Professional i 
Formació Professional Bàsica. A més, els estudis d'ESO i 
Batxillerat.

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

· Humanitats i Ciències Socials

· Ciències i Tecnologia

· Manteniment de Vehícles (FPB)

· Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (GM)

· Instal·lacions de Telecomunicacions (GM)

· Electromecànica de Vehícles Automòbils (GM)

· Cures Auxiliars d’Infermeria (GM)

· Emergències Sanitàries (GM)

· Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (GM)

· Automatització i Robòtica Industrial (GS)

· Higiene Bucodental (GS)

· Documentació Sanitària (GS)

· Automoció (GS)

· Ciberseguretat a l’Entorn de l’Operació (Industrial) Cofinançat pel
 programa Erasmus+

de la Unió Europea 

IES JAUME I
Avgda. Albaida, 23 · 46870 Ontinyent (València)
Tel.: 96 291 93 05 · Fax: 96 291 93 06
E-mail: 46017201@edu.gva.es
www.iesjaumeprimer.com
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 Borsa de 

treball

Comptem amb una reducció de ràtio d’alumnat a un 
màxim de 20 alumnes per aula per a una millor atenció a 
la seua transició.
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En 1r ESO, els alumnes tenen una primera presa de contacte amb el 
francès aprenent a pronunciar i a llegir xicotets textos per anar, a poc a 
poc, als següents cursos, començant a parlar francès en diàlegs que 
imiten la vida real. A més, a través de textos de revistes, d’Internet o de 
receptes de cuina, es treballa la comprensió escrita. Les cançons, 
pel·lícules i jocs ajuden a aprendre d’una manera molt lúdica i fàcil.

Finalment, els alumnes que estudien esta llengua, tenen moltes 
possibilitats de participar en intercanvis escolars, projectes europeus 
(ERASMUS +)  i viatges culturals a França i a altres països francòfons. 

A l’assignatura d’informàtica: aprendrem el que, com i perquè funcio-
nen els ordinadors i sabrem apreciar el seu valor. Aconseguirem crear 
documents de text amb rètols, imatges, dibuixos i taules per a fer 
treballs més complets. Deixarem de pensar que Internet és una cosa 
abstracta per a saber quins són els dispositius que fan possible que 
funcione. Adquirirem bons hàbits en l’ús de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació (mòbils, tablets, ordinadors) i navega-
rem de forma segura per la Internet. Crearem els nostres propis 
videojocs i aplicacions amb l’ajuda d’Scratch.

Tots aquests continguts els treballarem de forma totalment pràctica, 
emprant dinàmiques de joc.

Amb aquesta assignatura, aprendrem estratègies de seguretat per a 
previndre l’assetjament escolar. Aprofundirem en l’ús conscient, segur 
i responsable de les xarxes socials i en la prevenció de comportaments 
addictius. Desenvoluparem capacitats per al món laboral en l’era digital 
i per a detectar continguts falsos (fakes).

Els continguts es treballaran per projectes i en anglés, aprofitant la 
relació directa dels continguts amb la proliferació d’informació 
procedent d’un món global. Emprarem dinàmiques de joc així com 
eines com Kahoot, Educaplay, ... L’avaluació es realitzarà a partir de les 
activitats i dels projectes realitzats.

És una assignatura impartida pels departaments d’informàtica i 
matemàtiques.

En aquesta optativa es pretén a través de jocs, endevinalles, ... activar 
el raonament lògic, deductiu i la memòria. És una optativa molt 
entretinguda en la qual l'alumne sense adonar-se anirà progressant en 
el seu desenvolupament intel·lectual i que després aplicarà en altres 
matèries del curs. Es valorarà l'esforç, la predisposició i el treball que 
es realitza en classe d’informàtica, ja que els jocs i treballs podran ser 
o bé en paper on en l’ordinador.

Aquesta optativa està dissenyada per a reforçar els coneixements 
matemàtics bàsics que necessita l’alumnat que inicia l’ESO.

També té com a objectiu superar el rebuig que a vegades produeixen les 
Matemàtiques, afavorint l’autoestima i la seguretat en l’aprenentatge.

A qui va dirigida? 

A aquells alumnes que no dominen les competències bàsiques per a 
adquirir sense dificultats els nous conceptes que adquirirà en aquesta 
etapa.

El objetivo de esta materia es procurar que estos alumnos adquieran 
o refuercen las destrezas básicas y las competencias clave 
consiguiendo la seguridad necesaria para afrontar con éxito la 
materia de Lengua Castellana y Literatura y proporcionarles de forma 
indirecta herramientas que les permitan comprender y trabajar mejor 
los contenidos y procedimientos de otras materias. 

El Taller Lingüístico pretende ofrecer a los alumnos una perspectiva 
de la lengua castellana aplicada al trabajo de comprensión y 
expresión oral y escrita.

L'assignatura està dissenyada per a alumnes que els agrade el dibuix 
i que tinguen ganes de treballar.

La classe de Dibuix es converteix en un taller on realitzarem 
creacions personals, a través de les quals expressarem idees, 
sentiments i significats mitjançant l'ús de diferents materials, eines i 
tècniques i mitjançant l'ús del llenguatge visual, treballant 
individualment i en grup; parlant sobre els treballs, revisant-los o 
modificant-los a la llum del diàleg comú, de les nostres reflexions i 
discussions.

S´oferta als nivells d´ESO del Sistema Educatiu i pretén completar la 
formació bàsica de l´estudiant en les dues cultures que han estat la 
base de l´Educacó d´Occident: Grècia i Roma.

És una assignatura que serveix de complement a les matèries de 
Llengües i d´Humanitats de l´ESO, donat que s´estudia Història, 
Mitologia, Art, Lingüística, Filosofia Literatura i altres. Homer, 
Virgili, Horaci, Plató, Hipòcrates, Euclides, Heròdot, Safo de 
Lesbos., etc. L´assignatura dona pas, després,  als estudis de Llatí i 
Grec ja en el Batxillerat Humanístic.

FRANCÉS JOCS DE LÒGICA
I RAONAMENT

CULTURA
DIGITAL

CULTURA
CLÀSSICA

INFORMÀTICA TALLER DE REFORÇ
MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓ PLÀSTICA 
I AUDIOVISUAL

TALLER DE REFORÇ
VALENCIÀ

TALLER DE REFORÇ
CASTELLÀ

(Valencià i anglés)

Bonjour!
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Aquesta matèria optativa es presenta com a matèria de reforç que ha de 
facilitar l'adquisició de les competències bàsiques i la consecució dels 
objectius de l'Educació Secundària Obligatòria.

Està adreçada a l’alumnat de primer d’ESO que presenta dificultats en el 
desenvolupament de la competència en comunicació lingüística. La 
consecució d'aquesta competència condiciona decisivament la capaci-
tat d’aprendre, d'ací que l’objectiu d'aquesta optativa siga dotar l’alum-
nat de les estratègies bàsiques de planificació personal i les habilitats 
necessàries per a comprendre i expressar-se sobretot oralment, 
contribuint a possibilitar i garantir la continuïtat de l'aprenentatge.


