
Més de 25 anys formant 
ciutadans competents, 

responsables i autònoms

L’INSTITUT
L’Institut Lluís Domènech i Montaner és, 
des de fa més de 25 anys, l’únic centre 
públic d’educació secundària de Canet de 
Mar que, a més de cobrir l’etapa secun-
dària obligatòria (ESO), ofereix la possibi-
litat de cursar les tres modalitats de Batxi-
llerat i dos Cicles Formatius.
Volem proporcionar la millor educació 
possible al nostre alumnat donant-li les 
oportunitats educatives que li permetin 
assolir la màxima realització personal, 
desenvolupar els diferents talents i supe-
rar les desigualtats, així com col·laborar 
en el desenvolupament del progrés 
col·lectiu de la nostra societat.

ESO 
BATXILLERAT
• Ciències i Tecnologia
• Humanitats i Ciències Socials
• Arts (Arts Escèniques, Música i Dansa)

CICLES FORMATIUS 
DUALS
• CFGM Confecció i Moda
• CFGS Patronatge i Moda

21 aules equipades cadascuna amb un kit de 
PDI (ordinador, projector, pissarra digital i 
equip de so).

12 aules equipades amb un kit multimèdia 
(ordinador, projector, pantalla de projecció i 
equip de so).

2 aules d’informàtica. 1 aula de llengües 
estrangeres equipada amb ordinadors.

Connexió internet a tot el centre.

2 laboratoris de ciències i 2 aules taller de 
tecnologia.

Espai escènic i de dansa, aula de música.

Espai de lectura, aula de visual i plàstica.

Gimnàs, 2 patis, 2 pistes poliesportives, 
vestidors.

Videovigilància.

Consergeria i secretaria. 

Orientació educativa.

Equip d’atenció psicopedagògica coordinat amb 
les escoles de primària. 

Projecte singular “Passarel·les” per a l’alumnat 
de 3r i 4t d’ESO.

Educadora d’educació especial. 

Estades a l’estranger: Anglaterra, França i 
Alemanya.

3 hores de dedicació setmanal a les tutories.

Servei de Mediació.

Programa Salut Escola.

Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar.

Col·laboracions amb Comediants.

Estada a l’empresa.

Sortides d’àrea (treballem la matèria vivencial-
ment): museus, teatres, exposicions, espais naturals, 
empreses...
Tutorials: per millorar la cohesió de grup, les habili-
tats socials i desenvolupar la intel·ligència emocional.
Viatges: colònies, viatge fi d’etapa ESO, estades a 
països europeus i nord-americans, sortides amb 
pernocta (Madrid, Sòria i Mequinensa).
Jornades monogràfiques: jocs esportius solidaris; 
concursos de matemàtiques (proves Cangur) i 
tecnologia; certamen de Lectura en veu alta...
Celebracions: Concert de Nadal, Petit Odeón, 
Mostra d’Arts Escèniques, Carnestoltes (Kermesse), 
Sant Jordi, Actes fi d’etapa (ESO i Batxillerat).
Auxiliar de conversa d’anglès a l’ESO, finança-
da 100% per l’AMPA.

Els dimarts a la tarda l’alumnat que així ho desitja 
pot allargar la seva jornada més enllà de l’aula. Amb 
l’objectiu de desenvolupar l’excel·lència es realitzen 
projectes de tecnologia (Robòtica...), ciències 
(Projecte Oceans, Cristal·lització...) i periodisme 
(Revista de l’institut).

L’AMPA ofereix una àmplia oferta d’activitats: volei-
bol, classes orals de francès i anglès, reforços 
escolars...

Els patis estan oberts a les activitats esportives municipals. 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes col·labora:
Organitzant i finançant les activitats extraescolars.
Participant en les Jornades monogràfiques.
Col·laborant en els equipaments i materials didàc-
tics.
Organitzant xerrades  per a alumnes i famílies. 
Ajudant en la dotació de premis i festivals.
Captant subvencions per a viatges i activitats.
Finançant una auxiliar de conversa d’anglès i la 
pàgina web www.unportal.cat. 



Permet a l’alumnat combinar l’aprenentatge en una 
empresa del sector tèxtil amb la formació acadèmica 
a l’Institut Lluís Domènech i Montaner. Ofereix la 
possibilitat d’adquirir les competències necessàries 
tant a les aules i tallers de l’institut com a les 
instal·lacions de les mateixes empreses mitjançant 
un contracte laboral o beca remunerada.

CFGM CONFECCIÓ I MODA
Capacita l’alumnat per confeccionar, tant a mida 
com industrialment, peces, complements i altres 
articles en tèxtil i pell, complint amb les especifica-
cions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

CFGS PATRONATGE I MODA
Capacita l’alumnat per elaborar els patrons i escalats 
ajustats al disseny dels components dels articles i 
organitzar i gestionar tècnicament els processos de 
producció a l’àrea de la confecció industrial, actuant 
sota normes de bones pràctiques, així com de segu-
retat laboral i ambiental. 

Durada quatre cursos (1r, 2n, 3r i 4t).

30 hores a la setmana de 8:00 a 14:40 h

En aprovar l’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria, que permet l’accés al Batxillerat 
o als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

L’etapa de l’ESO proporciona a tots els nois i les noies 
una educació que els permet assegurar un desenvolu-
pament personal sòlid, adquirir les competències 
culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió 
oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de proble-
mes de la vida quotidiana. 
També contribueix a educar per a la igualtat de drets 
i oportunitats entre dones i homes, a l’autonomia 
personal, la corresponsabilitat i la interdependència 
personal i a la comprensió dels elements bàsics del 
món en els aspectes científic, social i cultural. 
Així mateix, contribueix a desenvolupar les habilitats 
socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit 
crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivi-
tat de tot l’alumnat. 

Aules equipades amb les darreres tecnologies 
(wi-fi, pissarres digitals interactives...).
Ús de l’anglès en diferents matèries. Es poden 
cursar com a segona llengua estrangera el francès 
o l’alemany.
Intensa coordinació amb les escoles de primària del 
municipi.
Participació en concursos i premis: Fònix, Cangur, 
Lectura en veu alta, Picalletres, projectes de recerca 
amb universitats, programa Joves i Ciència...
Permanent formació del professorat en noves 
metodologies.
Pla lector per fomentar el gust per la lectura. 

Pla d’atenció a la diversitat

Acció tutorial intensiva i personalitzada (comunica-
cions diàries amb les famílies).
Departament d’Orientació Educativa.
Tutoria d’excel·lència.
Atenció individualitzada a les necessitats educati-
ves especials.
Programa Salut i Escola amb personal mèdic del 
CAP de Canet.
Programa de diversificació curricular Passarel·les 
(20 hores al centre i 10 h a empreses).

Altres estratègies

Grups heterogenis i reduïts en matèries instrumen-
tals (català, castellà i matemàtiques).
Grups reduïts a hores pràctiques: tecnologia, 
ciències experimentals, llengües estrangeres.
Coordinació setmanal entre el professorat del 
mateix nivell i dels departaments didàctics.
Diversitat metodològica. El curs 2020-21 augmen-
tarem el nombre de Projectes a l’ESO.
Jornada compactada amb dos patis i àmplia oferta 
d’extraescolars.

Durada de dos cursos (1r i 2n)
30 hores a la setmana de 8:00 a 14:40 h
Requisit d’accés: haver aprovat l’ESO
El títol de Batxillerat permet l’accés a la Universitat (un 
cos superades les PAU) o als Cicles Formatius de Grau 
Superior (CFGS)

Formar persones competents que saben què volen, 
coneixen les seves aptituds, entenen la situació en què es 
troben i actuen de la millor manera possible per aconseguir 
el que es proposen. Ser competent inclou sabers i destreses, 
però també un grau elevat d’iniciativa personal, responsa-
bilitat, flexibilitat i capacitat crítica. L’assoliment de compe-
tències avança paral·lelament a l’adquisició de coneixe-
ments, destreses i actituds. Així doncs, ser competent 
pressuposa haver adquirit coneixements i habilitats, i haver 
construït diferents actituds que poden anar des de la gestió 
de les pròpies emocions fins al desenvolupament social.

Seguiment tutorial i orientació acadèmica.
Ampli programa d’estada a empreses de diferents 
àmbits.
Viatges formatius per Espanya i estades a països 
europeus.
Pla de treball intensiu i exigent que promou la formació 
de persones competents.
Professorat qualificat i experimentat.
Àmplia oferta de matèries optatives a cada modalitat.

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat 
interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques, els 
estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris, el 
món dels processos tecnològics i dels materials, instru-
ments, aparells i màquines utilitzats en la producció de 
béns i serveis. 
L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se 
amb els mètodes de treball i les tècniques científiques i 
tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític 
a la realitat humana.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a 
l’alumnat interessat per les humanitats (literatura, llengües 
clàssiques, art…) i les ciències socials i econòmiques 
(matemàtiques aplicades a les ciències socials, geografia, 
història, economia). Inclou tant estudis lingüístics i literaris, 
com socials, històrics, econòmics i empresarials. 
L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot aprofundir en 
el passat i en el present del fenomen humà, en la seva 
història, societat i cultura i també familiaritzar-se amb els 
mètodes de treball i les tècniques científiques que perme-
ten un apropament rigorós i crític a la realitat humana.

ARTS (Arts Escèniques, Música i Dansa)
La via d’Arts Escèniques, Música i Dansa s’adreça a tot 
l’alumnat interessat en les arts escèniques, l’anàlisi musical, 
la història de la música i de la dansa, la cultura audiovisual, 
la literatura, etc., al qual ofereix estudis destinats a l’afina-
ment de la sensibilitat, l’expressivitat corporal i la creativi-
tat necessàries per a la comunicació escènica, el discurs 
musical i la dansa.

BATXIBAC
El programa batxibac permet als alumnes de batxillerat 
obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat. Cursen 
un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu 
currículum les matèries de Llengua i literatura francesa i 
Història de França, i han de superar una prova externa. 
Permet tenir accés a estudis superiors en països francòfons.
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