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PRESENTACIÓ
L’Institut Montserrat va néixer el 1941 i s'allotjà, durant els seus primers anys de vida, en una casa
modernista del carrer de Balmes, cantonada Diagonal. Era, en aquests inicis, un institut femení i
petit que el 1948 s'instal·là definitivament al carrer de Copèrnic, en una torre rehabilitada
especialment per allotjar-lo i similar, per dimensions i estil, als xalets unifamiliars que abundaven
llavors a la zona.
El 1960 es va ampliar amb la
construcció d'un pavelló annex,
encara existent, amb sis aules;
tanmateix, el centre continuava
sense poder absorbir l'alumnat
que hi sol·licitava plaça i així, el
1965 es va enderrocar la torre i
es va iniciar la construcció d'un
nou edifici (l’actual), que es va
inaugurar
el
1968.
El
Montserrat, que havia nascut
amb 16 alumnes, s'havia
convertit en un dels instituts
més grans de Barcelona: l'any
1970 ja en tenia 1120.
Malgrat tots aquests canvis, l’institut havia conservat el jardí de la torre, un magnífic espai verd,
poblat amb una gran varietats d'espècies vegetals, que sempre ha estat, i continua sent, molt
valorat i estimat per les seves dimensions, la seva bellesa i la seva singularitat, amagat enmig
d'una zona bulliciosa i densament poblada.
A partir del curs 1978-79 el Montserrat es va convertir en un institut mixt i va anar incorporant tots
els canvis (introducció del català, representació estudiantil en els òrgans de gestió...) inherents a
l'orientació democràtica i moderna que havia anat adoptant, d'acord amb els nous temps.
D'ençà del 1980, en un procés que encara no s’ha aturat, s'han anat introduint tot un seguit
d'innovacions i millores: construcció d'una biblioteca (seu d’exposicions de tota mena) i sala
d'actes, instal·lació d’aules d'informàtica i de tecnologia, d’equips audiovisuals, construcció de la
cuina i el menjador, adequació d'aules de música, ampliació de les pistes esportives, connexió a
internet, millora dels laboratoris...
Des dels anys 90 s’han assumit els diferents canvis del sistema educatiu i s’han anat incorporant
novetats importants: llengües estrangeres vehiculars en l’aprenentatge, atenció a la diversitat
d’alumnes, doble titulació de batxillerat català-francès (Batxibac), incorporació de les TAC
(Tecnologies de l’aprenentatge i el Coneixement) com una eina valuosa més en el procés educatiu,
o implantació d’una SIEI (Suports Intensius per a l’Escolarització Inclusiva) per a la inclusió
d’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Tot això, parant atenció a
metodologies innovadores que faciliten l’assoliment de les competències en totes les etapes
educatives.
Avui, amb tota la seva història, l’Institut Montserrat continua sent un institut de referència, arrelat al
barri i a la ciutat, que ofereix diàriament un marc de convivència a centenars de persones de
procedències diferents i que treballa com el primer dia per oferir una educació acadèmica i humana
de màxima qualitat.
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El centre imparteix estudis d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat en règim diürn, amb
uns 840 alumnes i 90 persones que hi treballen. La procedència cultural i social de l’alumnat és
diversa i reflecteix la zona de la ciutat on som, circumstància que resulta positiva i enriquidora per a
tothom qui treballa a l’institut.

PROJECTE
Des dels anys 90, i dintre del procés de les reformes educatives, el Montserrat assumeix el repte
dels nous temps en el camp de l'educació. Però també som molt conscients que no podem oblidar
els molts aspectes positius de la tradició pedagògica de l'institut, que han fet del Montserrat un lloc
de treball actiu per a molts professionals que trien l'àmbit del servei públic per convicció, perquè
defensen un ensenyament de qualitat i a l'abast de tothom.
Assumim el repte d’educar els joves a l’entorn d’uns valors que els donin la possibilitat de ser
crítics, autònoms i compromesos amb la societat on viuen. Uns valors que els ajudin a ser
participatius i solidaris.
Entenem l’educació com un procés de formació integral de tots els nostres alumnes. Ens proposem
d'anar apropant-los al coneixement i als diversos sabers, i tenim la voluntat d'afavorir la seva
inserció en la societat.
Pretenem que tots els nostres alumnes, en acabar els estudis estiguin capacitats per continuar
aprenent de forma autònoma, més enllà de l’institut i de les aules.
Respectem els diferents valors culturals, els interessos i les capacitats peculiars de l’alumnat, i
tendim al desenvolupem aquestes capacitats fins allà on és possible.
El nostre centre imparteix estudis d'ESO des del curs 1996-97 a més dels estudis de batxillerat,
que tenen una gran tradició al Montserrat. Això fa que una gran majoria del nostre alumnat arribi a
cursar estudis universitaris o d'escoles superiors. Des del curs 2011-12 s’imparteix la titulació mixta
de batxillerat català i francès (Batxibac), que amplia i millora el rang de sortides acadèmiques i
professionals a l’alumnat que el cursa.

L’Institut vetlla especialment per donar els coneixements que calen per iniciar i continuar amb
normalitat els estudis posteriors i facilita a l’alumnat la informació necessària per fer-ne una
adequada elecció.
4

El professorat del centre està organitzat en diverses àrees de coneixement i desenvolupa els
plantejaments educatius
per mitjà del disseny
curricular
que
és
l'especificació ordenada
i sistemàtica de tots els
continguts
de
l'ensenyament.
Aquests
continguts
d'aprenentatge
s'organitzen en funció
dels objectius que es
volen assolir i tenen en
compte les capacitats
de cadascú per tal de
fer-les avançar.
A
partir
d'aquesta
planificació de tipus global, la intervenció del professorat a l'aula resulta decisiva, ja que decideix
quin enfocament metodològic o quina activitat és l'adequada per a cada cas i situació determinats.
Considerem que avaluar no ha de ser, exclusivament ni principalment, qualificar el nivell de
coneixements concrets que l'alumne o alumna ha aconseguit, sinó analitzar la seva evolució en el
camí d'adquisició d'aquests coneixements, alhora que es valora la conveniència o no de seguir una
determinada seqüència d'activitats. L'avaluació es basa en la consideració i l'anàlisi de tot un
procés d'ensenyament-aprenentatge i en forma part. Així doncs, avaluar serà sospesar aquest
procés d'aprenentatge per part de l'alumnat i la intervenció que hi té el professorat. Per tant, a
l'avaluació no tenim en compte únicament els coneixements adquirits, sinó també les capacitats
reals de cadascú i el seu entorn cultural i de convivència.
El procés educatiu ha d’anar necessàriament acompanyat d’una bona acció tutorial per part de tot
el professorat, però centrat en la figura del tutor o tutora, que doni resposta a totes les necessitats
pedagògiques i personals que poden aparèixer en cada un dels nivells de l’ensenyament.

Coordinació amb les escoles de primària
La relació amb les escoles de primària de les quals provenen els nostres alumnes és estreta i
intensa. A finals del mes de juny ja coneixem el nostre alumnat a través de la informació que les
escoles ens han fet arribar en diverses reunions amb tutors. La coordinació contempla, també, el
retorn d’aquesta informació, de manera que després de la primera avaluació les escoles reben les
dades corresponents a l’adaptació i les característiques dels alumnes que en provenen.
A més a més, hi ha diversos grups de treball entre l’educació primària i la secundària, entre els
quals cal destacar el de Direccions, el de Coordinació pedagògica i caps d’estudi, el d’Educació
especial, el d’Anglès, etc. Des d’aquests grups de treball es proposen activitats conjuntes
d’alumnes, professors i famílies.
Les reunions són periòdiques, i inclouen tant l’organització d’activitats amb l’alumnat com amb les
famílies. Des del curs passat s’està treballant en l’elaboració d’un Projecte educatiu conjunt dels
centres públics de Sarrià - Sant Gervasi.
5

Ús de recursos pedagògics i programes institucionals
Com a complement de l’acció tutorial i de les activitats lectives, el centre col·labora en diversos
programes amb les següents institucions:

● Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
● Punt d’informació juvenil (JIP) Casa Sagnier
● Educadors de carrer dels Serveis Socials del districte
● Hospital Plató de Barcelona
● QSL Serveis culturals
● Guàrdia Urbana
● Mossos d’Esquadra
● Fundació Guttmann
● Centre de dia Vallirana
● Barcelona Actua (BAC)
● Barcelona Activa (Porta 22)
● Fundació Vicenç Ferrer
● Fundació Sant Joan de Déu
● Banc dels aliments
● Servei d’orientació sobre drogues (SOD)
● Biblioteques públiques de la zona (Jaume Fuster, Clarà, Joan Maragall)
● Universitats i centres de recerca científica

ACCIÓ TUTORIAL
Planificació i seguiment
La responsabilitat en l’elaboració, seguiment i modificacions del pla d'acció tutorial recau en un
conjunt de persones: l’equip directiu, coordinació d’orientació, coordinació de nivell,
psicopedagogia, tutores i tutors triats de manera acurada i equips docents.

Objectius
El que es pretén amb el pla d’acció tutorial és aconseguir que l’alumnat:
● Se senti integrat en el grup i en el centre.
● Aprengui a relacionar-se de manera correcta i enriquidora amb companys/es i professors/es.
● Segueixi un procés positiu de creixement i maduració personal.
● Adquireixi coneixements que li permetin aprofitar al màxim les seves capacitats.
● Sàpiga triar en cada moment l’itinerari acadèmic més apropiat a les seves preferències i
aptituds.
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Continguts. Seqüenciació. Metodologia.
Els continguts del pla d'acció tutorial són el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació personal,
acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat. L’exerceix de forma compartida tot el
professorat del grup (l’equip docent) i el coordina i dirigeix la persona tutora del grup.
Les activitats d’orientació personal tenen especial importància en el cas que es detectin problemes
d’adaptació i de relació, així com en els casos d’alumnes procedents d’àmbits culturals i socials
diferents del nostre.
S’organitzen setmanalment reunions de coordinació pedagògica amb els coordinadors/es de nivell
de 1r i 2n cicle de l’ESO i Batxillerat; i dels coordinadors amb els tutors/es corresponents.
Els coordinadors de nivell concreten l’acció dels tutors i aquests revisen planifiquen el
desenvolupament de les diferents activitats amb els equips docents.
Considerem fonamental que abans de començar cada curs, i d’una manera molt especial el primer
de l’etapa de secundària, hi hagi un traspàs d’informació completa sobre cada estudiant mitjançant
entrevistes entre tutories del curs anterior i del nou.

Treball amb les famílies
L’acció tutorial ocupa un primer pla en la nostra pedagogia i creiem que complementa la tasca
educativa per excel·lència, la de les famílies, per això és molt important el contacte de les famílies
amb el tutor/a, tant per compartir informació com per reflexionar junts sobre l’evolució de l’alumne/a
i vetllar per una educació amb llibertat, autonomia i responsabilitat.
Abans d’acabar el curs, l’equip directiu es reuneix amb les famílies de l’alumnat que iniciaran els
estudis de 1r d’ESO a l’institut per explicar en profunditat el funcionament del centre.
A mitjans d’octubre es convocarà una reunió amb totes les famílies de cada grup-classe per tal de
fer una presentació de l’organització general del curs, comentar les característiques específiques
del nivell, explicar el pla d’acció tutorial, lliurar informació sobre les activitats complementàries i
donar a conèixer els mecanismes de comunicació entre famílies i institut. En el cas de 3r i 4t
d’ESO, hi ha reunions d’orientació amb l’alumnat i les famílies per als estudis posteriors, siguin o
no al centre.
El tutor o tutora es reunirà individualment amb les famílies sempre que calgui, a requeriment seu o
de la pròpia família, en funció de les necessitats que es detectin.
Finalment, cal dir que els pares i mares poden participar activament en la vida del centre a través
de l’AFA i dels seus representants en el consell escolar. Periòdicament els representants de l’AFA
es reuneixen amb l’equip directiu per tal d’intercanviar opinions, detectar necessitats i coordinar les
propostes i activitats.
Treball amb l’alumnat
Valorem molt la tutoria individualitzada. Per fer-la possible, juntament amb la tutoria col·lectiva,
s’aprofita a 1r i 2n d’ESO les hores dedicades al Pla Lector. Als altres cursos, el calendari d’acció
tutorial afavoreix l’atenció personal a cada alumne/a.
A través de les entrevistes personals de tutoria es pot atendre l’alumnat tenint en compte les seves
particularitats, se’l pot ajudar a conèixer-se, a planificar les tasques acadèmiques, a seleccionar el
seu currículum, a prendre decisions, a responsabilitzar-se del seu treball i de la seva actitud.
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Amb l’hora setmanal dedicada a tutoria de grup, el tutor (o la persona encarregada del Pla Lector),
fent de representant de tot l’equip docent, facilita la participació activa, crítica i responsable del grup
en el seguiment acadèmic, programa i distribueix tasques entre els alumnes, té cura dels hàbits
d’estudi, fomenta el respecte, la bona relació entre companys i entre alumnes i professors/es. Cada
nivell té un tema general al voltant del qual es desenvolupen activitats durant les tutories setmanals
de grup. Aquests temes són :

A primer:
Acollida al centre: traspàs d’informació primària-secundària. El primer dia es fa la presentació del
centre. El segon dia els alumnes nous participen en una activitat centrada en el coneixement del
centre i els seus membres, a través d’una gimcana.
-

-

Pla lector

-

Marató TV3

-

Prevenció de l’ús inadequat de les xarxes socials (Guàrdia Urbana)

-

Gestió de les emocions (PIJ/Casa Sagnier)

-

Aules netes, educades i reciclades

-

Fem pinya (programa d’acompanyament entre iguals, 1r i 3r ESO)

-

Taller “Pensa per tu”

-

Programa Salut i Escola. Atenció infermeria (es duu a terme durant tota l’ESO)
A segon:

-

Pla lector

-

Educació emocional (Taller de relacions afectives. Educadors de carrer APC Sarrià-Sant Gervasi).

-

Prevenció malbaratament d’aliments ( Associació Espigoladors Sarrià)

-

Taller Pensa per tu mateix (PIJ/Casa Sagnier)

-

Conductes saludables: Taller Anem de festa (Energy control)

-

Aules netes, educades i reciclades

A tercer:
Primers auxilis i accidents domèstics
(Hospital Plató)
-

Taller de relacions afectives (Educadors
de carrer APC Sarrià-Sant Gervasi)
-

-

Aules netes, educades i reciclades

Fem pinya (programa d’acompanyament
entre iguals, 1r i 3r ESO)
-

-

Sex game
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A quart:
-

Orientació

Educació viària (Guàrdia Urbana, Institut
Guttmann)
-

-

Cruïlla comuna (QSL Serveis culturals)

-

Sex game

Taller de relacions afectives (Educadors
de carrer APC Sarrià-Sant Gervasi)
-

Acció social (projectes aprenentatge i
serveis comunitaris)
-

-

Dinamització de patis

-

Aules netes, educades i reciclades

Valorem molt, també, la participació de l’alumnat en la vida del centre. Es fan reunions de delegats
per coordinar i realitzar determinades activitats conjuntes: campanyes de solidaritat, de neteja, de
conservació del jardí, activitats de final de trimestre, carnestoltes, jocs florals, etc.

Participació en projectes i programes educatius
La innovació i l’experimentació educativa encaminades a millorar l’educació dels nostres alumnes
sempre ha tingut una importància molt gran a l’Institut Montserrat.
Participem, entre d’altres, als següents programes i projectes d’innovació educativa avalats per
l’administració educativa:
-

E-twinning: intercanvis a través d’internet amb alumnes d’altres països d’Europa

Impulsem la robòtica: Projecte que s’implementa a 4t ESO, sobre fonaments de 2n i 3r, on grups
de 4 alumnes preparen un projecte original utilitzant electrònica i programació (Arduino i
Processing). Els treballs es presenten a la mostra que es realitza cada any al Cosmocaixa.
-

-

Eines pel canvi: Programa d’innovació del Consorci de Barcelona

-

Erasmus +: Desenvolupament i intercanvi de coneixements amb alumnes d’altres països

-

GEP: Programa destinat a fomentar la docència de matèries en llengües estrangeres.

-

Improversem: El rap com a eina de suport en l’ensenyament de les llengües a l’ESO

Programa lingüístic de suport a la certificació dels nivells oficials europeus de llengües
estrangeres
-

Programa d’Innovació Educació Ambiental: Institut Montserrat sostenible, en coordinació amb
l’Escoles + sostenibles escolar
-

Extensió dels recursos informàtics (TAC) com una eina educativa i formativa a l’aula, com a
continuïtat del programa eduCAT
-

-

Centre de referència del Pla de Foment de Lectura del Departament d’Ensenyament
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Projecte d’acció social (Barcelona Actua, Fundació Sant Joan de Déu, Centre de dia Vallirana,
Llar d’infants Sagrada Família, Associació AIS Sonrisas, Casal d’infants del Raval i Fundació GAEM)
-

Aules netes, educades i reciclades: afavorir l’ambient de treball en les aules; conscienciació
dels/les alumnes de la importància d’ordre i netedat, bona actitud i treball en equip. Al final de cada
trimestre hi ha un grup guanyador que obté un premi
-

Servei de mediació escolar: la mediació és una eina educativa i preventiva davant dels conflictes.
Serveix per resoldre’ls entre els afectats, parlant i fent pactes.
-

Participació en concursos
-

Proves Cangur

-

Problemes a l’esprint

-

Fotografia matemàtica

-

Olimpíada de Geologia

-

Poetry slam

-

Olimpíada de Filosofia

-

Certamen Ciceronarium

-

Olimpíada clàssica

-

Marató de lectura

-

VídeoMat

-

Programa IRTCA (Impulsem la Robòtica; Tecnologies Creatives a l’Aula)
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ORIENTACIÓ D’ESTUDIS
Orientació a l'etapa d'educació secundària obligatòria (ESO)
L’equip d’orientació, integrat per
Coordinació
pedagògica,
Direcció
d'estudis,
el
Departament d’orientació i la
coordinació de cada nivell de
l’ESO organitza les activitats
destinades
a
orientació
acadèmica, i que es concreten
en:
● Acció tutorial a tots els nivells
● Acció tutorial i reunió a 3r
d’ESO
per
orientar
sobre
l’elecció de matèries optatives de
4t d’ESO
● Acció tutorial específica a 4t,
a partir del 2n trimestre, tant a nivell de grup com individualitzada i amb les famílies
● Sessions informatives sobre els batxillerats per a l'alumnat de 4t d'ESO i la seva família, a
càrrec de Direcció d'estudis
● Assessorament i acompanyament a les proves d’accés als Cicles Formatius de grau mitjà
(CFGM)
● Informació sobre la formació professional, en col·laboració amb el punt JIP
● Saló de l’Ensenyament
● Orientació acadèmica: www.unportal.cat

Orientació en el batxillerat
Les activitats destinades a informar i assessorar l'alumnat dels estudis que es poden realitzar en
acabar la formació acadèmica a l’institut, s’inclouen en diferents àmbits:
 Acció tutorial tant per a qüestions que afecten el conjunt de la classe com per a l’atenció
personalitzada
 Assessorament del professorat de cada matèria específica per ajudar a conèixer de més a prop
determinats àmbits d’estudi
 Coordinació pedagògica, Coordinació de batxillerat i Direcció d'estudis. Es fa atenció
personalitzada a l’alumnat en un horari establert
 Informació i acompanyament a les proves d'accés a la universitat (PAU)
 Saló de l'Ensenyament
11

 Orientació acadèmica: www.unportal.cat
 Orientació específica sobre estudis posteriors:
-

Jornades de portes obertes a les universitats públiques

-

Adreces d'internet: per accedir a informació més concreta

-

Ofertes de centres adscrits i universitats privades: es posen a l'abast tríptics, cartells, fulletons...

-

Informació sobre les proves d'accés a les facultats que les requereixen (INEFC, Disseny,...)

-

Orientació específica sobre les carreres universitàries a càrrec de les diferents universitats

-

Orientació específica sobre cicles formatius de grau superior (CFGS)

-

Informació sobre les dates de preinscripció dels ensenyaments postobligatoris i universitaris

Informació sobre les proves específiques per a majors de 20 anys que no tinguin aprovat el 2n
curs de batxillerat
-

ORGANITZACIÓ
Agrupament de l’alumnat
Per fer els grups de 1r d’ESO es tenen en
compte raons pedagògiques, i especialment
els suggeriments provinents de les escoles de
6è de primària d’on vénen els nostres
alumnes. Com a norma general, aquests grups
es mantindran.
A tota l’ESO es contemplen grups més petits
en algunes matèries, tant per a un
aprenentatge més personalitzat d’aquell
alumnat que ho requereix com per poder
treballar millor els continguts de diferents àrees
(ciències, tecnologia, llengües estrangeres,
música). Les matèries optatives també
gaudeixen de ràtios més petites.
El curs 2018-2019 tenim 4 grups a cada nivell d’ESO i 5 a Batxillerat.
A l’ESO tenim grups de 20 alumnes a les assignatures de Castellà, Català i Matemàtiques. Tenim
agrupaments petits en les llengües estrangeres. Fem desdoblament a les assignatures de Ciències
Naturals, Música, Tecnologia, Física i Química.

Tutories
El tutor/a supervisa el desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne. L’actitud de l’alumne/a
davant l’aprenentatge i el seu comportament en la relació social amb els companys de l’aula i del
centre són també motiu d’atenció i seguiment, i és el nexe en la relació entre l’alumnat, les famílies
i l’Institut.
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Estratègies de resolució de conflictes
La conflictivitat que genera la convivència de prop de 1000 persones cada dia en el centre es tracta
a partir de diferents estratègies, d’acord amb les circumstàncies de cada situació i de cada
moment: mediació, acords, converses, compromisos...
Des de les tutories, o des de l’equip directiu, es dialoga amb les persones que hi han intervingut per
tal d’intentar clarificar els fets que s'han produït i resoldre'l de forma positiva i educadora.
Es manté comunicació amb les famílies, en tant que pilars de l’educació dels seus fills, i quan es
considera necessari es demana la col·laboració de la comissió de convivència del consell escolar,
dels companys i també de professionals que ens puguin orientar per tal de prendre la millor decisió
possible.
Aquest curs mantenim el projecte de mediació com acció educativa i preventiva davant dels
conflictes.

Avaluació
L’educació i la formació dels nois i les noies són un procés permanent. L’avaluació es planteja,
doncs, com un procés continu d’anàlisi i valoració de les activitats, dels resultats i de les
competències que s’assoleixen
L’avaluació és formadora i formativa1, amb la finalitat d’assegurar que el procés d’aprenentatge de
l’alumnat segueixi un ritme apropiat i es cobreixin les necessitats específiques de cadascun.
Aquesta avaluació ajuda, amb els seus processos, instruments i activitats, a la millora de
l’aprenentatge.
Al llarg del curs es realitzen tres sessions d’avaluació i es fa, a més, una sessió de preavaluació
durant l’octubre. L’avaluació final es realitza al juny, amb tot l’equip docent i els responsables de
l’elaboració i seguiment del pla d’acció tutorial.
En el cas de 4t d’ESO, un cop acabat el procés d’avaluació final, l’alumnat rebrà, per escrit, les
orientacions que el seu equip docent consideri necessàries per als seus estudis posteriors.
Un cop superat el 2n de Batxillerat, gairebé el 100% del nostre alumnat fa les proves d’accés a la
universitat (PAU). Habitualment tenim alumnes que reben reconeixements, com ara Premis
Extraordinaris de Batxillerat i distincions de les PAU (notes majors de 9 en la fase general
d’aquestes proves).

1

Avaluació formativa: Aplicada pels mestres amb la intenció de modificar, incorporar i promoure un tipus
d’explicacions, activitats o exercicis determinats per potenciar i millorar l’aprenentatge abans de finalitzar el
procés d’ensenyament-aprenentatge.
Avaluació formadora: Aplicada pels alumnes, amb la intenció de prendre consciència del treball realitzat i
l’avaluació. Desenvolupar les capacitats i habilitats que permetin regular el seu propi procés d’aprenentatge:
autoregulació.
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Espais de coordinació
● Comissió de diversitat
● Comissió pedagògica
● Reunions de departament
● Reunions de tutories
● Reunions de professorat de nivell i
tutories (equips docents)

● Juntes d’avaluació
● Consell escolar

PROJECTE CURRICULAR DE L’ESO
En aquesta etapa volem que el nostre alumnat aprengui els coneixements i adquireixi les
competències bàsiques necessàries per a tot tipus d’aprenentatge posterior i a la vegada li volem
transmetre aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: autonomia,
col·laboració, cooperació, esforç, solidaritat, tolerància, respecte a les persones i a l’entorn natural i
material...
Creiem en la diversitat d’alumnes, en el tractament personalitzat, i en l’atenció a aquells que tenen
més dificultats (a la pròpia aula, en grup petit, o atesos per personal específic), com a aquells que
poden fer una mica més que els seus companys, mitjançant l’aprenentatge en anglès o francès, o
plans específics amb activitats d’ampliació adaptades a l’alumne/a, a la mateixa aula o fora d’ella.
El currículum d’educació secundària obligatòria està organitzat en:
● Matèries comunes: català, castellà, matemàtiques, llengua estrangera, ciències socials, etc.
Aquestes matèries són cursades per tot l’alumnat.
● Matèries optatives: les cursa l’alumnat en funció dels seus interessos i aptituds. En aquestes
franges es troba la segona llengua estrangera, l’orientació i el reforç. En el cas de 4t curs es tracta
de matèries optatives específiques, i cal triar un itinerari d’entre els proposats.
● Tutoria: en alguns nivells, el tutor/a és a la vegada el responsable de l’assignatura de Valors,
per tal de treballar-les de manera conjunta.

Material escolar
El centre proporciona a tot l’alumnat una carpeta i una agenda anual.
Servei de compra de llibres amb descompte (a través de Iddink)
Servei de reutilització de llibres (a través de Iddink)
Llibres digitals en algunes assignatures (a través del Moodle del centre).
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Distribució d’hores setmanals per matèria

* Entre les matèries optatives del curs 2018-19 hem tingut les següents:
Per a 1r ESO:
Agenda 21
Dinamització esportiva
2a llengua estrangera (francès o italià)
Per a 2n ESO:
Agenda 21
Conjunt instrumental
2a llengua estrangera (francès o italià)
Per a 3r ESO:
Emprenedoria
Cultura clàssica
2a llengua estrangera (francès o italià)

Per a 4t d’ESO:
Per les optatives de 4t d’ESO l’alumne/a tria entre
un d’entre aquests quatre itineraris:
1.
2.
3.
4.

Física i Química + Biologia
Física i Química + Tecnologia
Llatí + Economia
Llatí + Filosofia

Aquest itinerari es completa amb una 3a matèria
optativa, a triar entre les següents:
1.
2.
3.
4.
15

Música
Informàtica
Educació visual i plàstica
2a llengua estrangera (francès o italià)

L’horari escolar és de 30 hores setmanals per a l’ESO, i aquest curs 2018-19 s’ha distribuït de la
següent manera:
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4t d’ESO i Batxillerat tenen el següent horari:

Treballs de síntesi i projecte d’investigació
El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats interdisciplinàries programades pel
professorat al voltant d'un tema i realitzades durant uns dies, aproximadament una setmana.
Durant el seu desenvolupament l'alumnat ha de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del
seu treball individual i capacitat de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
L’objectiu final és la realització d’un projecte al voltant del tema proposat per a cadascun dels
cursos.
Els TS i projectes del curs 2018-19 han estat els següents:

Primer d'ESO: “Entorn marí” (una part del treball es fa en casa de colònies)
Segon d'ESO: “Els espais de Muntanya” (una part del treball es fa en casa de colònies)
Tercer d'ESO: ”Medicaments: Quin, quan i com” (Projecte d’aprenentatge i servei)
Quart d'ESO: projecte d’investigació
L’alumnat, en grup, ha de participar en la
confecció d’un projecte d’investigació en un
tema que sigui del seu interès. En aquest
curs 2018-19 els temes proposats han
estat relacionats amb diferents àrees:
Informàtica, Books and cinema, Tecnologia
i robòtica, Fem sociologia i Orientació
d’estudis.
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PROJECTE CURRICULAR DEL BATXILLERAT
El Batxillerat consta de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprèn dels 16 als 18 anys.
Aquests estudis pretenen, també, garantir la formació integral de l'alumnat en una societat
culturalment i tècnicament canviant, com ara la maduració intel·lectual i humana, l'adquisició i la
integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la civilització
actual - Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art -, l'adquisició d'una metodologia
adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis posteriors, tant
professionals com universitaris, homologables amb l'entorn europeu, i més endavant, per a la vida
laboral.
El curs 2011-12 es va començar a implantar, per l’alumnat que ho sol·licita i compleix els requisits
de llengua i compromís necessaris, la convalidació amb el batxillerat francès, segons el programa
Batxibac de la Generalitat de Catalunya i el Govern de França.
En el nostre centre es poden estudiar les dues modalitats de Batxillerat següents:
● Humanitats i Ciències Socials
● Ciències i Tecnologia
Les modalitats permeten a l'alumnat traçar un camí que el condueixi des de la formació general,
proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum, adreçat cap a
uns estudis o unes professions determinats.
Totes les modalitats tenen:
Currículum comú
● Matèries comunes.
● Tutoria: Cada grup-classe té una hora de tutoria a la setmana.
● Treball de recerca.
Currículum diversificat
● Matèries de modalitat. L'alumnat tria un mínim de 6 matèries de modalitat entre els dos cursos.
Aquest mínim es completa amb les matèries optatives.
● Matèries optatives. Són matèries que l'alumnat tria en funció dels seus interessos, aptituds i dels
estudis que té previst realitzar en un futur.
Així doncs, a banda del treball de recerca i de l’acció tutorial individualitzada, els estudis del
Batxillerat ocupen als alumnes 30 hores lectives setmanals en cadascun dels cursos.

18

1r BATXILLERAT

19

Matèries optatives de modalitat (2 hores setmanals)

Aquestes matèries tenen caràcter introductori amb continguts de modalitat.

Matèries optatives de centre (2 hores setmanals)

Matèries ofertes el curs 2018-19. Es mostren a títol informatiu.
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2n BATXILLERAT

Matèries optatives de modalitat (2 hores setmanals)

Aquestes matèries tenen caràcter introductori amb continguts de modalitat.
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Matèries optatives de centre (2 hores setmanals)

Matèries ofertes el curs 2018-19. Es mostren a títol informatiu.
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BATXIBAC (DOBLE TITULACIÓ CATALANA i FRANCESA)
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TREBALL DE RECERCA
Tot l'alumnat ha de realitzar un Treball de recerca, tutoritzat per un/a professor/a. La seva finalitat
és que l’alumnat apliqui els coneixements adquirits, demostri l'assoliment dels objectius generals
de l'etapa, faci transferències de coneixements, posi en pràctica les seves capacitats d'investigació
i es prepari per a futurs treballs similars.
El treball s'inicia a 1r de Batxillerat amb l'elecció del tema i l’assignació del professor/a que el
tutoritzarà, el qual s'encarregarà d’orientar i fer el seguiment del treball.
Es finalitza a 2n de Batxillerat.
L'elaboració d'aquest treball consta bàsicament de tres
grans fases:
● Primera fase : plantejament.
Alumnes i tutors es reuniran per tal de:
Revisar el títol, formular hipòtesis, determinar les
fonts d'informació, concretar un pla de treball i elaborar
un índex provisional.
-

Revisar el desenvolupament del pla de treball, les
fonts d'informació i si cal reformular les hipòtesis.
-

● Segona fase : elaboració.
El tutor revisa els primers redactats i proposa el tancament de la recerca.
● Tercera fase: redacció.
En aquesta fase es tanca la recerca i es fan les revisions del text i de la redacció completa.

Presentació
El treball redactat es lliurarà al tutor del treball de recerca (habitualment el lliurament és a principis
de novembre) i es qualificarà després d’una exposició oral davant de dos docents, un dels quals és
el mateix tutor/a.

Premis i distincions
Els treballs efectuats pel nostre alumnat acostumen a ser d’una qualitat molt bona, per la qual cosa
tenim una tradició molt llarga de premis que inclou alguns dels més prestigiosos: premis Recerca
Jove (antic CIRIT) de la Generalitat, de la UPC, Ramon Llull, Baldiri Reixach, ESOF (Investiga la
investigació)...
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ORGANITZACIÓ DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

Al centre disposem d’auxiliars de conversa
nadius (proporcionats per l’administració o bé
amb l’ajut de l’AFA) en les tres llengües que
impartim: anglès, francès i italià; així, tot
l’alumnat de l’institut practica, en grups reduïts i
de manera regular, l’expressió oral, tant en la
seva primera llengua estrangera com en la
segona.
L’institut forma part de la xarxa de centres
preparadors d’exàmens de la Universitat de
Cambridge, i també col·labora amb l’AFA,
l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Gervasi,
l’Institut Francès i Institut italià de cultura
preparant alumnes per als diferents exàmens
oficials de llengües estrangeres: B1, B2, First
Certificate, DELF, DALF, CELI...
En diferents cursos s’ofereix la possibilitat de fer viatges i intercanvis. Enguany són amb Hamburg
(en anglès) França i Itàlia.
En el cas del Batxibac, el tractament que es fa de la llengua francesa és vehicular en gran part del
currículum. Les activitats tenen un caire molt més aprofundidor, no només en la llengua, sinó també
en la cultura francesa.

Relació acadèmica amb altres països
L’Institut té una tradició molt arrelada en la promoció i reforç de les relacions internacionals, amb
una projecció global més enllà de les llengües estrangeres. Darrerament, l’ús de les tecnologies de
la comunicació (TAC) ha permès obrir un ampli ventall de possibilitats de relació i treball, tant a
nivell col·lectiu del grup com individual.
Més enllà del caràcter competencial, per motius acadèmics o laborals, que té el coneixement d’una
llengua i cultura, valorem el plus que aporta al creixement personal i maduresa de cada alumne. El
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coneixement de cultures, llengües, sistemes socials, educatius i econòmics diferents els ajuda a
desenvolupar-se amb seguretat i autonomia.
Intercanvis presencials lingüístics col·lectius amb escoles d’altres països a 2n, 3r d’ESO i a
Batxillerat
-

Relació amb altres centres estrangers, tant a través de visites mútues com d’intercanvis
telemàtics (e-twinning) i videoconferències. Aquests últims cursos ha estat amb: Canadà, HongKong, Holanda, Alemanya, Suècia, Bèlgica, Noruega, Anglaterra, França, Itàlia, Mali, Marroc,
Polònia, Suïssa... - Participació, durant diversos anys, en programes Comenius i Erasmus +
-

-

Viatges diversos: Toulouse, París, Alemanya, Txèquia, Itàlia, Grècia...

També tenim una tradició important d’acollida de professorat i alumnes estrangers en pràctiques.
Darrerament s’han gestionat intercanvis individuals amb alumnes de França i Alemanya.
La tria de matèria optativa, així com la tria de 2a llengua estrangera, implica, per part de l’alumne, un
compromís per a tota l’ESO.

NORMES DE CONVIVÈNCIA
Amb l’objectiu de mantenir un clima de convivència adient per a l’estudi i l’educació, l’institut es
dota d’unes Normes d’organització i funcionament (NOFC) que inclouen les normes de
convivència. En elles es posa èmfasi en la importància del respecte (a les persones i a l’entorn) i
en el valor de les classes (espai de treball i d’intercanvi d’idees), en tots els seus formats, com a
unitat bàsica de les activitats educatives: considerem molt important l’actitud correcta i l’interès per
les activitats que s’hi desenvolupen.

És per aquest motiu que valorem molt l’assistència i la puntualitat. En aquest sentit, les famílies
tenen accés a l’aplicatiu de gestió de l’aula (iEduca), que els permet conèixer les incidències que
puguin afectar els seus fills/es (absències, retards, observacions del professorat...).
Els diversos punts que tracten les normes fan referència a:
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1.

Horari

2.

Assistència i puntualitat

3.

Incidències a l’aula

4.

Exàmens

5.

Biblioteca i sala d’estudis

6.

Activitats complementàries

7.

Material col·lectiu i neteja

8.

Material personal

9.

Prevenció d’hàbits perjudicials per a la salut

10.

Dret a la imatge

11.

Comissió de convivència

ORGANIGRAMA
Equip Directiu És responsable directament de la gestió global de l'Institut. Actualment el formen:
Núria Garcia Jové, directora
Isabel Valderrábano, cap d’estudis
Jordi Martínez Catalan, cap d’estudis
Noemí Peidró Albujar, coordinadora pedagògica
Rafael Bocanegra Gallardo, secretari

Consell Escolar Òrgan de participació de tots els estaments (professorat, alumnat, famílies, personal
d'administració i serveis i personal de la corporació local) en la gestió general del centre.

Claustre És l’òrgan col·legiat, format per tot el professorat adscrit a l'Institut.
Departaments i Seminaris Són els agrupaments del professorat segons les seves respectives
especialitats docents.

Comissió Pedagògica És l’agrupament dels caps de departament i seminaris i dels coordinadors.
Tutories Presideixen l'equip docent i en coordinen l'acció tutorial. És la persona més indicada per mantenir
una relació continuada amb les famílies.

Equip docent Està format pel professorat que té al seu càrrec un mateix grup-classe al llarg d'un curs. Es
reuneix periòdicament per fer el seguiment del procés d'aprenentatge.

Delegats de l’alumnat Hi ha un delegat o delegada i un sotsdelegat o sotsdelegada per cada grup. Els
delegats són els representants del grup en el consell de delegats.

Consell de delegats i delegades Està format pels representants de l’alumnat escollits per cadascun
dels grups.

Administració i Serveis El personal d'administració i serveis està encarregat de la secretaria i la
consergeria de l'Institut, i també suport a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
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SERVEIS
● Tallers extraescolars
L’Institut, en col·laboració amb l’AFA i ofereix
diverses activitats culturals als nostres alumnes.
Enguany hi ha uns 200 inscrits.
Oferim tallers de llengües anglesa i francesa
(incloent la preparació a diversos títols oficials),
diversos grups de teatre (un d’ells en francès), taller
de robòtica (participació a la First Lego League),
Cinema (gravació i edició de vídeo), Big Band,
Batucada.
El teatre té continuïtat per als exalumnes (en horari de vespre).
● Esports
Gestionat per l’Associació Esportiva Escolar de l’Institut Montserrat. Disposem de més de quaranta
equips, tant masculins com femenins, adreçats a alumnes i exalumnes, però oberts a tothom. El
nombre de practicants és a prop de 450.

Els esports aquest any són el futbol sala, el bàsquet i el voleibol. Hip-hop, tennis taula. Tots els
esports es duen a terme en modalitat masculí i femení.
De dilluns a divendres tarda i dissabte al matí.
Participació en les competicions del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i algunes
federacions.
Formem part del Pla Català de l’Esport a l’Escola, del qual vam ser pioners l’any 2004.
● Connexió wi-fi a tot el centre
● Fotocopiadora
Accés de l’alumnat, tant a fotocopiadora com a impressora, des dels diversos ordinadors del
centre.

● Servei de guixetes.
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● Biblioteca
Disposem d’una gran biblioteca, amb un fons de llibres important, equipada amb dispositius
informàtics, incloent connexió a internet. Al seu càrrec hi ha personal especialitzat i professorat.
L’horari d’obertura és el següent:
Dilluns i dimarts: de 8:30 a 17:30 h
Dimecres a divendres: de 8:30 a 17:00 h
 Préstec de llibres

● Menjador amb cuina pròpia
De dilluns a divendres.
Hi ha diverses modalitats d’abonament, des d’un fins a cinc dies a la setmana, així com el servei de
tiquet esporàdic d’un sol dia.
El menjador elabora menús saludables amb una elevada proporció de verdura. Els ingredients són
d’alta qualitat, majoritàriament de proximitat i el peix és fresc.
● Esmorzars
Cantina: De dilluns a divendres a l’hora de l’esbarjo, al menjador del centre.
Durant gran part del curs l’alumnat de 4t d’ESO ofereix venda d’esmorzars per recaptar diners per
al seu viatge.
● Màquines de menjar, de begudes fredes i de begudes calentes.
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CENTRES ADSCRITS
ESO
Districte de Sarrià – Sant Gervasi
Escola Dolors Monserdà – Santapau
Escola Els Xiprers
Escola Nabi
Escola Orlandai
Escola Reina Violant
Escola Poeta Foix
Escola Taber
Escola Mare de Déu del Roser – Les Planes

Districte de Gràcia
Escola La Farigola de Vallcarca
Escola Montseny
Escola Turó del Cargol

BATXILLERAT
Escola Projecte
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Adreça: C/ Copèrnic 84, 08006 BCN
Telèfon: 93 200 49 13
email: institutmontserrat@xtec.cat
www.institutmontserrat.cat
AFA (Associació de Familiars d’Alumnes)
Telèfon: 93 706 40 33
email: info@ampamontserrat.cat
Activitats extraescolars:
inscripcions@ampamontserrat.cat
www.ampamontserrat.cat
Associació Esportiva Escolar Institut Montserrat
Telèfon: 675 136 611
email: info@aeeinsmontserrat.com
www.aeeinsmontserrat.cat

31

