
L'INSTITUT VERDAGUER: PREGUNTES FREQÜENTS..  
 
1. Què s'estudia a l'institut Verdaguer?  
Es pot estudiar ESO i BATXILLERAT 
 
2. Quantes línies hi ha? 
2 línies d'ESO i una de BATXILLERAT. Les dues línies d'1 ESO es desdoblen en 3 
grups de 17/18 alumnes. A 2 i 3 ESO es desdobla a matemàtiques, català, castellà, 
anglès i hores de laboratori. 
 
3. Quin és l'horari? 
De les 8h a les 14:45h. 3 blocs de 2 hores lectives amb dos descansos entremig 
 
4. Quines són les escoles adscrites? 
Escola Baixeras, escola Cervantes, escola Parc de la Ciutadella, escola Pere Vila  
 
5. Quin són els fonaments del projecte educatiu? 
A l'institut Verdaguer volem que els aprenentages siguin significatius i situats en un 
context real sempre que sigui possible. 
Promocionem l'aprenentatge col·laboratiu, entre iguals. 
Volem formar joves en valors, esperit crític i autonomia personal. 
Les bases de la nostra actuació educativa es centren en: 

• Foment del treball experimental 
• Foment del treball globalitzat o projectes 
• Foment de competència lingüística (opció a estudiar terceres llengües 

estrangeres: alemany i francès) 
• Foment de la competència digital i social 

 
6. El currículum inclou el treball per projectes? 
El currículum d'ESO inclou treball globalitzat o projectes. L'horari setmanal inclou 2 
franges de 2 hores per a la realització de 2 projectes per trimestre. En aquests 
projectes l'alumnat afronta un repte, una recerca, la resolució d'un problema, anatliza 
situacions i dades... per arribar a un producte o conclusió finals. 
Tots els projectes inclouen debat, reflexió, creació, treball individual i de grup. 
Tots els projectes inclouen una exposició al final del trimestre que pot ser oral o escrita, 
en català, castellà o anglès. Aquesta exposició, en ocasions també és oberta per les 
famílies.  
A més hi ha col·laboracions entre matèries a tots els cursos (veure apartat projectes 
del web). 
 
7. S'organitzen sortides? 
Tots els projectes i matèries inclouen alguna sortida curricular. Les sortides són un 
factor enriquidor molt important de l'aprenentatge. 
 

8. S'organitzen sortides de programes europeus? 
Anualment s'organitza un intercanvi amb una escola de parla anglesa, el curs 2017-
2018 es realitzen dos intercanvis, un amb una escola d'Anglaterra i un segon amb una 
escola de Polònia. 
Bianualment hi ha intercanvi Erasmus amb una escola alemanya.  
Pel que fa al francès s'organtiza una sortida a França. 
 

9. Quins espais singulars hi ha a l'institut? 
A més de les aules de cada grup, comptem amb: 



• SALA POLIVALENT adaptable a treball individual i de grup, per projeccions i 
sala d'exposicions. 

• BIBLIOTECA, adaptable també per al treball de grups i amb ordinadors o 
tauletes. 

• LABORATORI DE BIOLOGIA 
• LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA 
• 2 AULES TALLER DE TECNOLOGIA 
• AULA DE MÚSICA 
• AULA D’IDIOMES 

 

10. Hi ha Associació de famílies? 
Des del curs 2016-2017 comptem amb una Associació de famílies (AFA).  Hi ha molt 
bona relació entre l'AFA i l'institut. L'AFA compta amb un web que està enllaçat al web 
de l'institut i un correu electrònic: afainstitutverdaguer@gmail.com. 
La quota anual és de 5 euros.  
 

11. Quin percentatge d'alumnes aprova la Selectivitat? 
La mitjana d'aprovats dels darrers 3 cursos és del 97,33%, el curs 2016-2017, el 100% 
dels alumnes van aprovar la selectivitat. 
 

12. Quin percentatge obtè el graduat de l'ESO? 
La mitjana de graduats dels darrers 3 cursos és del 87%, el curs 2016-2017, el 93% 
dels alumnes van obtenir el graduat. 
 

13. Amb quines entitats col·labora l'institut? 
L'institut col·laborem amb el Museu Picasso, el CRPBB, Universitat Autònoma de 
Barcelona (programa ARGO), Taller Sant Jordi, SETEM, Zoo de Barcelona, Arxiu 
fotogràfic de Barcelona per a la realització dels projectes i els treballs de recerca de 2n 
de Batxillerat i les activitats d'aprenentatge i servei. 
 
14. S'ha de pagar quota per material? 
Anualment es paga una quota de 55 euros per a material. Els llibres i material de 
treball globalitzat (projectes) són socialitzats, els alumnes paguen 100 euros per curs. 
 
15. Altres serveis de l'institut 
L'alumnat disposa de taquilles de lloguer, servei de cantina i activitats extraescolars. 
 

 


