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1. Presentació i dades de contacte 
 

L'institut Josep Pla va començar a funcionar com a Extensió de Batxillerat el curs 1987-

1988 i ja com a institut el curs 1991-1992. En aquests primers anys rebia alumnat del 

districte de Nou Barris per estudiar el Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) i el Curs 

d’Orientació Universitària (COU). Amb la implantació el curs 1996-1997 de l’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat el centre ha rebut alumnat procedent de 

diverses escoles dels districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris. 

Actualment al centre hi estudien uns 475 alumnes i hi treballen regularment més de 50 

professionals docents (professorat, orientadors/res, psicopedagogs/gues, logopedes, 

etc.). Està habilitat per atendre aquest alumnat: 

• 3 línies ESO (90 places per curs) 

• 2 línies Batxillerat (70 places per curs) 

• Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI: 10 places) 

• Centre de referència per a l’alumnat amb sordesa 

L'edifici principal i la resta d’instal·lacions estan situades al vessant sud del parc del 

Turó de la Peira, a cavall entre els dos districtes esmentats i bona part de l’alumnat 

està molt vinculat a moviments culturals i esportius del barri d'Horta.  

Instal·lacions 

• 18 aules ordinàries 

• 2 aules de tecnologia (una informatitzada) 

• 2 aules d’informàtica 

• 2 laboratoris:  Biologia, Física i Química 

• 1 aula-taller de plàstica (informatitzada) 

• 1 aula de dibuix (informatitzada) 

• 1 aula de llengües 

• 1 aula de música 

• 1 aula per al Suport Intensiu a la Educació Inclusiva (SIEI) 

• Gimnàs (espai polivalent, utilitzable com sala d’actes) 

• Biblioteca – aula d’estudi (informatitzada) 

• Menjador – cantina 

• Pistes poliesportives 

• Camp de futbol Turó de la Peira (Educació Física: rugbi, etc.) 

• Poliesportiu d’Horta (Educació Física: piscina, gimnàs, etc.) 

• Hort 

• Espais d’esbarjo  

L’alumnat de 1r cicle té les aules a la part més propera a la pista, l’alumnat de 2n cicle 

a la part central de l’edifici i l’alumnat de Batxillerat a la banda més propera al gimnàs.  

Totes les aules estan dotades de pissarra blanca, ordinador, altaveus i canó per tal que 

es puguin utilitzar les TIC amb normalitat. 

  



Es treballa a més amb les següents plataformes: 

• Clickedu: Hi tenen accés tant els alumnes com les famílies. S’utilitza pel control 

d’assistència, per penjar materials per l’alumnat, per comunicar informació a 

les famílies,... 

• G Suite for Education: Tot l’alumnat disposa d’un compte de correu electrònic  

del centre i de totes les eines de Google (Drive,...). Es poden crear aules 

virtuals on troben materials i tasques a realitzar. 

La majoria de l’alumnat del centre de l’etapa de l’ESO procedeix de les escoles 

adscrites: 

Escoles adscrites d’Horta-Guinardó: 

• Escola Heura 

• Escola Mare Nostrum 

• Escola Torrent de Can Carabassa 

Escoles adscrites de Nou Barris 

• Escola Calderón de la Barca 

• Escola El Turó 

L’Institut forma part de la Coordinadora 0-18 d’Horta-Guinardó i 

es realitzen activitats conjuntes amb les escoles d’aquesta zona. 

El centre també pertany a la nova xarxa d’escoles i instituts de 

Nou Barris. 

Institut Josep Pla 

Adreça: C/Vall d’Ordesa, 24-34     08031 Barcelona 

Pàgina web: http://agora.xtec.cat/iesjpla/  

Twitter: @pla_ins  

Instagram: @insjoseppla 

Telèfon: 933570370 

Email: a8044958@xtec.cat  

Horari de secretaria:  

Dilluns-dimecres-divendres: 9-14 h 

Dimarts-dijous: 9-17 h 

Estiu (22-06 – 14/09): de 9 a 14:00 

 

AMPA Institut Josep Pla 

Pàgina web: https://sites.google.com/site/ampajoseppla/ 

Correu electrònic: ampa.josep.pla@gmail.com 

 

Associació Voleibol Josep Pla 

Correu electrònic: aee.josep.pla@gmail.com 

 

 

http://agora.xtec.cat/iesjpla/
mailto:a8044958@xtec.cat
https://sites.google.com/site/ampajoseppla/


2. Projecte educatiu 

Volem que tots els nois i les noies que hagin estat alumnes de l’Institut Josep Pla 

esdevinguin 

• Persones respectuoses i amb criteri  

• Ciutadans i ciutadanes responsables 

• Professionals  competents 

Formació en valors durant el pas pel centre 

• Oferim una educació integral, des dels aspectes més acadèmics fins al foment 

de les activitats esportives i culturals, els valors del respecte a la diversitat i la 

inclusió social. 

 

• Promovem la participació de tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, 

pares i mares, entorn associatiu, etc. 

 

Formació acadèmica integral  

 

• Ens esforcem per garantir un bon nivell acadèmic i estimular les capacitats 

intel·lectuals de l’alumnat al màxim, tant a les activitats a l’aula com amb 

sortides pedagògiques fora del centre. 

 

• Fomentem hàbits de treball individual i en grup i utilitzem un ampli ventall de 

metodologies pedagògiques, adaptades als objectius de les etapes d’ESO i 

Batxillerat i a les característiques de l’alumnat. 

 

• Promovem la participació a diversos premis i concursos.  

 

• Atenem les necessitats especials de cada 

alumne/a a través de l’atenció tutorial, de 

Plans Individualitzats, d’atenció 

psicopedagògica i molts altres recursos a 

disposició del centre o de l’entorn.  

 

• Utilitzem les noves eines tecnològiques en 

l'aprenentatge dels alumnes i la relació amb 

les famílies. 

 

  



 

Acompanyament i acció tutorial 

 

• Acompanyem i fem un seguiment de l’alumnat al llarg de tota la seva estada al 

centre a través de l’acció tutorial.  

 

• Treballem perquè el nostre alumnat tingui les millors perspectives 

acadèmiques i personals un cop marxi del centre, sigui quin sigui el seu itinerari 

escollit. 

 

• Prioritzem la bona convivència al centre, amb accions des de tutoria i des de 

diverses matèries, i amb iniciatives com la tutoria entre iguals. 

 

• Orientem l’alumnat en l’elaboració d’un projecte personal que li faciliti l’elecció 

del seu itinerari formatiu. 

 

• Fem un seguiment dels nostres ex-alumnes per saber com s’han adaptat als 

seus estudis posteriors. 

 

 



3. Aspectes organitzatius Batxillerat 

 
S’ofereixen els batxillerats Científic-Tecnològic i el Social-Humanístic. 

Els plantejaments generals que conformen la nostra proposta educativa per a l’etapa del 
Batxillerat són els següents: 
 

• Organitzar les matèries comunes amb continuïtat i/o complementarietat en els dos 
cursos. 

• Oferir la possibilitat de cursar el màxim nombre de matèries de modalitat dels dos 
batxillerats que imparteix el Centre. 

• Possibilitar realment una elecció de currículums diferents per part de l’alumnat. 

• Incloure a cada itinerari un nombre mínim de matèries per poder ser reconeguda una 
modalitat concreta. 

• Tenir present el model de Prova d’Accés a la Universitat, a la qual bona part de 
l’alumnat es presentarà, i les programacions dels diferents estudis universitaris. 

• Fer una tutoria individualitzada continuant l’orientació personal i escolar i prioritzant 
l’orientació en els aspectes acadèmics i professionals. 

• Donar una especial importància a l'estada a l'empresa al batxillerat d’Humanitats i 
Ciències Socials com a oportunitat que és d'aproximació al món laboral. 

• Potenciar l'autonomia de l'alumnat, tant a l'hora d'escollir el treball de recerca com a 
l'hora de desenvolupar-lo i guiar-lo perquè aconsegueixi els objectius a assolir. 
 

Horari 

 

 Pla de lectura 

Cada dia després de l’esbarjo tot l’alumnat del centre puja a l’aula del seu grup-classe per 

dedicar 30 minuts a la lectura en estricte silenci. L’alumnat té dret a triar lliurement el text a 

llegir en aquella estona concreta (literatura, coneixement, novel·la gràfica, premsa, lectures 

obligatòries, lectures recomanades, etc.) amb els únics límits derivats de la condició educativa 

d’aquest espai horari. L’alumnat té la responsabilitat de procurar-se els textos per llegir en 

aquesta estona i té a la disposició tant de la biblioteca del centre com d’una petita biblioteca 

d’aula. El nostre objectiu és estimular el gust per la lectura i millorar la competència lectora 

dels alumnes. 



  Currículum 

 

 

La primera matèria de modalitat ve determinada per la modalitat de Batxillerat triada: 

 

 

 

  



L’oferta actual del centre de matèries de modalitat és la següent:  

 

Primer de Batxillerat 2020/2021  
 

 
 
 
Segon de Batxillerat 2020/2021 
(Excepcionalment només durant el curs 2020/2021 no s’ofertarà Estada a l’empresa 
degut a la impossibilitat de realitzar les pràctiques durant el període de confinament) 

 
                                            



El Treball de Recerca és una assignatura de 2n curs que consisteix en un projecte d'investigació 

que ha d'elaborar l'alumnat. El seu objectiu és que l'alumnat faci servir conceptes i 

procediments apresos en un àmbit del seu interès i arribi a obtenir-ne conclusions. 

Generalment l’alumnat fa aquest treball en parelles guiat per un professor/a tutor/a i a més de 

presentar-lo per escrit ha de defensar-lo davant d'un tribunal. El treball s'inicia a finals del 

segon trimestre del primer curs i es finalitza el mes de novembre del segon curs. 

L’Estada a l’Empresa és una matèria d'oferta obligada per part del centre, però de tria 

voluntària per part de l'alumnat. El seu objectiu és oferir a l'alumnat un primer contacte amb 

el món del treball.  

L’Estada a l’empresa és un valor afegit per l’alumnat de Batxillerat ja que suposa una 

introducció en el món laboral des de la perspectiva d’una orientació professional, i també 

acadèmica que permet obtenir una interrelació entre els diferents elements que intervenen en 

un determinat sector on l’alumne pretén encarar la seva vida professional. Al mateix temps li 

permet tenir un coneixement proper de les diverses funcions que es realitzen en una empresa, 

i en la mesura de les seves possibilitats participar-hi d’una forma activa. 

La matèria es  divideix en dues parts, una primera de 70 hores de formació a l’empresa  i una 

segona de 70 hores de formació teòrica del món laboral en el propi centre.  

La primera part, (pràctica) es basa en el coneixement “in situ” de l’entorn del sector que ha 

triat l’alumne per desenvolupar el seu itinerari acadèmic i professional. 

La segona part, (formació al centre docent) ha de tenir present l’entorn laboral, les condicions 

de treball (contractació, riscos laborals, prestacions..) i l’àmbit empresarial (tipus d’empresa, 

característiques). 

Està prevista la realització de la part pràctica d'aquesta matèria durant els mesos de juliol o 

setembre, abans de començar el 2n curs. 

Prèviament, es fa un sondeig a l'alumnat per tal de veure les seves preferències i es procura 

que tot alumne/a que ho desitgi pugui fer l’estada a l’empresa. Cal, però, que l’alumne superi 

el primer curs i que cursi segon al nostre institut.  

Des de fa 14 anys en el nostre centre s’ha ofert aquesta matèria amb una participació molt 

elevada d’alumnat .  

 

Canvis de matèria i modalitat 

Un cop iniciat el curs l’alumnat disposa d’un mes de temps per sol·licitar un canvi de matèria o 

fins i tot un canvi de modalitat. També és possible canviar de modalitat de batxillerat un cop 

superat el primer curs. En aquest darrer supòsit s’ha de cursar un nombre mínim de matèries 

de la nova modalitat i per tant caldrà estudiar detalladament cada petició.  

 

Resultats acadèmics 

La gran majoria de l’alumnat de segon de Batxillerat promociona i es presenta a la Prova 

d’accés a la Universitat. Pràcticament la totalitat dels alumnes que es presenten a la PAU les 

superen i accedeixen a estudis universitaris.   



Avaluació 

Hi ha una avaluació cada trimestre. A 2n curs es fan exàmens trimestrals de totes les matèries 

concentrats en tres dies en què es suspenen les classes. Al final de cada avaluació, es dona a 

l’alumne/a un butlletí de notes que cal retornar signat al tutor/a. A meitat del primer 

trimestre, els equips docents realitzen preavaluacions per conèixer millor la situació de 

l’alumnat i poder fer-ne un seguiment individual.  

Les proves extraordinàries de recuperació de 1r de Batxillerat, es realitzaran a principis de 

setembre. Les proves extraordinàries corresponents al 2n curs de Batxillerat es continuaran 

realitzant al llarg dels cinc darrers dies de classe del curs, per tal que els alumnes que les hagin 

de realitzar, en el cas d’obtenir el títol de batxiller, puguin presentar-se a les proves d’accés a 

la universitat previstes per a principis del mes de setembre. 

L’alumnat que en finalitzar el primer curs tingui suspeses una o dues matèries es podrà 

matricular de segon, a més d’aquestes matèries de primer suspeses.  

L’alumnat que en finalitzar el primer curs tingui suspeses entre tres i quatre matèries podrà 

matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. No obstant, 

l’alumnat que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de 

batxillerat renunciant a totes les qualificacions positives obtingudes.  

L’alumnat que en finalitzar el primer curs tingui suspeses cinc o més matèries haurà de repetir 

tot el curs. 

 

4. Pla d’acció tutorial Batxillerat 

Els temes que es treballen a tutoria estan adaptats a les necessitats d’aquesta etapa i a l’edat 

de l’alumnat, en aquest cas molt més autònom i independent. Per això moltes tutories són 

individuals o en petits grups. El pas a l’etapa post-obligatòria implica un altre ritme de treball i 

un altre nivell d’exigència i des de la tutoria es dona suport a l’alumnat per facilitar la seva 

adaptació i consolidar els seus hàbits d’estudi. L’orientació acadèmica també és un tema clau 

durant tota l’etapa. 

Els temes tractats segueixen els eixos següents: 

Primer de Batxillerat 

• Acollida de l’alumnat nou 

• Integració i cohesió del grup 

• Planificació de l’estudi 

• Revisió de la tria realitzada i de la coherència de l’itinerari 

• Preparació del Treball de Recerca 

Segon de Batxillerat 

• Presentació i defensa del Treball de Recerca 

• Orientació acadèmica i professional  

• Suport en els tràmits de matrícula de les PAU i de la Preinscripció Universitària i de 

Cicles Formatius de Grau Superior.  

 

 



5. Normes de funcionament i de convivència 

 

• Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre tenen com a objectiu, garantir 

que la convivència al centre sigui el més agradable possible per a tota la comunitat 

educativa i que les activitats escolars es puguin dur a terme amb èxit. 

• Es realitza un control diari d’assistència i les famílies són informades per SMS en cas 

d’absència o retard injustificats de l’alumnat a primera hora del matí i de la tarda. La 

puntualitat es considera essencial, tant en l’arribada al centre com en començar les 

diferents matèries.  

• Durant el temps d’esbarjo l’alumnat pot estar al pati o bé a la biblioteca. Els patis es 

dinamitzen amb diferents activitats (esports, ball, escacs,...). L’alumnat de Batxillerat, 

prèvia autorització de les famílies, pot sortir del centre durant aquesta estona. 

• L’alumnat és responsable del bon estat de la seva aula (neteja, ordre,...) i es potencia 

que en tinguin cura amb un premi trimestral a l’aula més neta. 

• Els mòbils han d’estar ben guardats i apagats en tot moment al recinte escolar, llevat 

que el professor/a n’autoritzi el seu ús per alguna activitat pedagògica. Aquesta mesura 

pretén afavorir les relacions personals de l’alumnat en el temps de lleure i evitar 

distraccions durant les classes. L’alumnat és responsable de custodiar els mòbils i les 

seves pertinences i disposa de taquilles a les aules per fer-ho. 

• Quan la conducta d’un/a alumne/a no és l’adequada es prenen mesures per millorar-la, 

la primera de les quals és sempre el diàleg i la reflexió. En cas que la conducta no es 

recondueixi o bé si es produeix una falta greu, l’alumne/a rebrà una incidència amb una 

explicació dels fets, que ha de ser signada per la família. Es consideren faltes 

particularment greus totes aquelles que impliquin una falta de respecte a un 

company/a o bé al professorat, insults, baralles, etc. Independentment de si els fets 

ocorreguts impliquen o no una sanció, hi ha sempre una intervenció de reflexió amb 

l’alumne/a per part del tutor/a, el/la coordinador/a de cicle i/o direcció.  

 

 

  



6. Activitats pedagògiques 

En la majoria de matèries es treballa amb suport d’un llibre de text, que es complementa amb 

les eines pedagògiques i activitats que el docent creu convenient. En cada nivell es fan diverses 

sortides pedagògiques durant el curs, algunes organitzades per una matèria i d’altres des de 

tutoria.  A tall d’exemple, a primer de BTX podem mencionar: 

• Caminada Horta-Sant Cugat (Educació Física i Tutoria)  

 

• Representació teatral (Llengua castellana) 

• Museu Blau, Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Biologia) 

• Tallers del Cosmocaixa (Química i Física) 

• Banc d’Espanya (Economia) 

A segon de BTX: 

• Representació teatral (Llengua castellana) 

• Pràctiques a la UB (Física) 

• Jornades interactives de la Química a la UAB 

• MNAC , Pavelló Van der Rohe i Caixa Fòrum (Història de l’Art) 

El centre participa en diversos projectes entre els que destaquem: 

 

• Escoles + Sostenibles: Des de fa diversos cursos l’institut forma part de la xarxa per 

l’educació mediambiental de l’Ajuntament de Barcelona i es duen a terme diferents 

iniciatives en aquest àmbit. 

Entre els concursos en què participa l’alumnat 

mencionem: 

• Jocs florals del districte i de Barcelona 

• Proves Cangur 

• Concurs de Fotografia matemàtica 

• Programa Joves i Ciència 

• Premis de relats en català (Òmnium i 

Cobega)  

• Certamen de lectura en veu alta (Fundació 

Enciclopèdia Catalana) 

• Fòrum de treballs de recerca d’Horta-Guinardó 

 



S’organitzen els següents viatges per a l’alumnat:  

• Viatge del Seminari de Clàssiques a Itàlia o Grècia cada dos cursos, per l’alumnat de 1r 

i 2n de Batxillerat de Llatí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estada de 2 dies a la Vall de Núria per l’alumnat de 2n de Batxillerat 

 

• Ruta de l’Exili: Colliure, Elna i Argelès-sur-mer (Història) 

 

 



El binomi 2019-2020 el centre participa en un programa Erasmus + “From Good to Perfect - 

we found a Societas Europaea” conjuntament amb 4 centres d’educació secundària de 

diferents països europeus:  

• Tallinna 21. Kool (Tallin, Estònia),  

• IIS Isa Conti Eller Vainicher (Lipari, Illes eòlies, Itàlia),  

• Vuosaaren Lukio (Helsinki, Finlàndia) i 

• Berufliche Oberschule Erding (Erding, Alemanya). 

Durant aquest programa 24 alumnes de Batxillerat del nostre centre fan un treball conjunt 

amb alumnat dels altres nodes i viatgen a un dels altres centres a fer una estada d’una 

setmana subvencionada pel programa Erasmus. També acolliran durant una setmana 

l’alumnat que ens visitarà durant el curs 2020-2021. 

 

 

 

 

 

No cal oblidar finalment les festes que es celebren a l’Institut, amb una alta participació de 

l’alumnat. Són un reflex de la bona convivència al centre i permeten a l’alumnat desenvolupar 

capacitats més enllà de les purament acadèmiques: 

• Festa de Nadal 

• Festa de Carnestoltes 

• Festa de Sant Jordi 



7.   Enquestes de satisfacció 

Els darrers tres cursos s’han passat enquestes de satisfacció a les famílies i a l’alumnat per 

primer cop. La taxa de participació va ser força alta (60% de l’alumnat i 40% de les famílies). 

Els resultats globals van ser positius. Entre els aspectes millor valorats per l’alumnat hi ha el 

clima a l’aula i les relacions amb els companys, el que havien après durant el curs, la tasca del 

professorat i particularment del tutor/a, les sortides i les festes del centre. 

En el cas de les famílies el grau de satisfacció global amb el centre és de 4 (sobre 5), igual que 

l’aprenentatge assolit per l’alumnat. També es valora particularment positivament el clima de 

convivència al centre, la tasca del professorat, les sortides, la informació rebuda del centre, el 

sistema d’avisos de faltes i retards i l’atenció rebuda per secretaria i consergeria. 

Està prevista la continuïtat d’aquestes enquestes de forma periòdica. 

 

8.  Associació de Mares i Pares d’Alumnes 

 
L’AMPA de l’institut és molt activa i la seva col·laboració és fonamental per al funcionament 

del centre. Entre d’altres serveis ofereixen: 

 

• Projecte de Reutilizació de Llibres 

de text per a tots els cursos de 

l’ESO. 

• Guixetes per a tots els alumnes 

d’ESO i Batxillerat. 

• Aportacions econòmiques per a 

projectes de l’Institut. 

• Biblioteca escolar oberta les 

tardes: Dimarts i dijous de 17:00 

a 18:30 h a la biblioteca del 

centre. 

• Casal d’estiu. 

 

 

 

  



9.  Extraescolars i serveis 

 

• Voleibol femení (Associació esportiva escolar Josep Pla): En l’actualitat formen part  

equips de voleibol des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat. Entrenen les tardes de tota la 

setmana. 

 
 

• Anglès Mèrit School: S’imparteixen classes a l’Institut en horari de tarda en petits 
grups en funció del nivell d’anglès. Preparen per als exàmens oficials. 

• Servei d’esmorzars i cantina: Amb petició prèvia es venen entrepans i begudes tots els 
matins a l’hora del pati. 

• Llibres de reutilització de Batxillerat a través de l’empresa Iddink 

 
 
10.   Informació econòmica  

 
A batxillerat el pagament de tot el material complementari i les sortides escolars de les 

matèries comunes, es fa actualment en una quota de 90 € a primer i 160 € a segon (inclou la 

sortida de la ruta de l’exili amb una pernoctació). Per l’alumnat nou al centre aquesta quota es 

fracciona en dos pagaments: 75€ (al fer la matrícula al juny) i la resta (abans de finals 

d’octubre).  La gestió i i el pagament de les sortides de les matèries optatives les gestiona 

directament el professor encarregat de la matèria i no estan incloses en la quota. 

 

Aquest pagament es pot fer per transferència bancària al compte corrent de l’institut, en 

efectiu o per caixer automàtic. No es carrega res als comptes corrents de les famílies. 

 

 


