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Projecte educatiu de centre



       Com és l’Institut?

Direcció: Eva Raich, Cap d’Estudis: Carola Vives, Secretària: 
Llúcia Saurí, Coordinador Pedagògic: Marcel Mateu

• 55 professors, 1 per cada matèria
• Alumnes: 480 . A classe ràtio 24/27 ESO. Fins a 35 a batxillerat, 

però amb grups reduïts per modalitats (científic-tecnològic, 
social-humanístic)

• Tutor/a: 3-5 hores/setmana
• Horari:De les 8 del mati fins les 14:30.Hi ha dos patis: un de 20 

minuts i un de 10 minuts.
• Matèries: Hi ha algunes matèries noves (Tecnologia, Projectes, 

Francès). Medi són dues matèries (Naturals i Socials). 



    ESO: Com és l’Institut?

  

• Es valoren també les Competències transversals Digital i 
Competència personal i social

• Notes:   per asoliments (NA=1, AS=2, AN=3, AE=4).
• Llibres: Chromebook amb llibres digitals individualitzat i llibres en 

paper són al centre, per suport a les àrees
• Aules específiques:Taller de tecnologia, laboratori de biologia, aula 

de plàstica, de música 
• Sortides: curriculars i lúdiques (esquiada, PortAventura)a més de 

Camp d’Aprenentatge (musical)
•



     ESO: Com és l’Institut?

  

• Arribar tard: si arribes tard no et deixen entrar a classe,  t’has de 
quedar a l’entrada fins que comenci la següent classe.

• Projectes: És una matèria optativa perquè tries un projecte 
trimestral (2 hores): Orquestra, Teatre, Habilitats socials, 
Emocionart, Robòtica, Petites investigacions, Jocs matemàtics, 
Francès...1r  d’ESO.

• Canvis de classe: A cada curs pot haver-hi canvis de classe
• Com és el primer dia? El primer dia arribes a l’institut, et diuen les 

classes i t’expliquen el funcionament de l’Institut (2 hores). El segon 
dia no es comença a fer classe: és per conèixer l’Institut (amb una 
gincama), els companys (fent jocs) i els Chromebooks.



AMPA
PARES I MARES DELEGATS

TUTOR/A

Relació Família-Institut



Marc legal

A  Espanya:            

● Ley  orgánica General del Sistema 
Educativo (LOGSE), de 3 d’octubre 
de 1990.

● Ley  orgánica de Educación (LOE)  
2/2006, de  3 de maig de 2006.

        Modificacions LOEM (2016)

● Ley  orgánica para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE) 8/2013, 

       de 9 de desembre de 2013. 
Derogada per la LOMLOE: inclusiva i 
reflexiva. Canvi en la religió i 
batxillerat (1 matèria suspesa)

A Catalunya:

● Llei d’Educació de Catalunya 
12/2009, de 10 de juliol de 2009.

● Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol 
          de 2018.

● Decret 187/2015, de 25 d’agost de 
          2015. 
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• Planteja un currículum alineat amb les directrius de la UE.
 

•  Promou la continuïtat formativa en estudis postobligatoris.

•   Determina que l’orientació educativa  és responsabilitat  de 
tots els membres de l’equip docent.

•   Estableix que l’avaluació  és una part  essencial del procés  
d’aprenentatge  de l’alumnat, amb un enfocament  global, 
continuat i integrador.

•    Determina que el treball en  equip i la corresponsabilitat del 
professorat és essencial en la implementació del Projecte 
Educatiu de Centre.
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● Diversificació d’Instruments d’avaluació: classroom, Kahoot, 
KPSI, exposicions orals,  posters, videos, portafolis digitals amb 
Google Sites

● Elaboració+utilització de rúbriques d’avaluació (objectiu: cal 
arribar a consensuar aquestes rúbriques a nivell d’equip docent)

https://drive.google.com/a/imontbui.org/file/d/1xhTZbp9GRwXObV
NeLmOgbq4NIy0-jW_L/view?usp=sharing (projecte comunicació)

https://drive.google.com/file/d/1rc2tbrCZep08VJmkF4jAHp1xwniq
A3ea/view?ts=5bfed587 (departament de llengües)

● Fent camí cap a programacions didàctiques i activitats d’avaluació 
competencials
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On som? 

https://drive.google.com/a/imontbui.org/file/d/1xhTZbp9GRwXObVNeLmOgbq4NIy0-jW_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/imontbui.org/file/d/1xhTZbp9GRwXObVNeLmOgbq4NIy0-jW_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rc2tbrCZep08VJmkF4jAHp1xwniqA3ea/view?ts=5bfed587
https://drive.google.com/file/d/1rc2tbrCZep08VJmkF4jAHp1xwniqA3ea/view?ts=5bfed587


          Plans d’innovació
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● Tractament integral de llengües (TIL)
● Objectiu principal: millorar la competència comunicativa de 

l’alumnat, tant de la llengua o les llengües pròpies com de les 
llengües estrangeres.

● Projecte a 3 anys.
● Equip impulsor + grup general.
● Cursos de formació: 1r i 2n tant per equip impulsor com per grup 

general.
● Diagnosi: enquestes diverses a diferents sectors de la comunitat 

educativa.
● Implementació: Seqüències didàctiques sobre un mateix eix des 

de llengües diferents.



Ara. Art
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● Objectiu principal: millorar la 
competència comunicativa de 
l’alumnat en llengua anglesa

● 3 anys
● Curs de formació 
● Equip impulsor
● Diagnosi: enquesta
● Implementació: Tecnologia 4t 

ESO, Educació física 3r ESO, 
Biologia 4t ESO

link web

https://agora.xtec.cat/iesmontbui/activitats/projectes/plurilinguisme/gep/
http://drive.google.com/file/d/11Nycni-LQiamEK0DM94ymBv6YbyLUVbV/view
http://drive.google.com/file/d/1q3lrLU92-uTcugg0BrCx6GJoJQkSSBFx/view
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Curs 2018/19 ● Chromebooks + eines Google + llibres digitals  
a primer d’ESO

Curs 2019/20 ● Chromebooks + eines Google + llibres digitals  
a segon d’ESO

Curs 2020/21 ● Chromebooks + eines Google + llibres digitals  
a tercer d’ESO

Curs 2021/22 ● Chromebooks + eines Google + llibres digitals  
quart d’ESO



Projecte Educatiu 
Escola Verda podria 
estar representat per 
un arbre:

● Ben arrelat: tenim història.
● És verda tot l’any: tot l’any 

fem activitats.
● Està integrada a la natura: 

som ciutat.
● Té un sotabosc diversificat: 

tenim una gran diversitat 
d’alumnes.

● Té una vida llarga: tenim futur



Treball per projectes  
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2018/19 
https://agora.xtec.cat/iesmontbui/activitats/projectes/

2019/20
h30b5ukgd0kttps://edu.glogster.com/glog/cenozoic/3

https://agora.xtec.cat/iesmontbui/activitats/projectes/
https://edu.glogster.com/glog/cenozoic/330b5ukgd0k


1r ESO Socials Procés de 
momificació

https://www.youtube.com/w
atch?v=sRWlWTXdB2g&lis
t=PLSxs6DAc9KM3tugN9-
OK-4kGX0nB93bfM&index
=3 

3r ESO Projecte 
Comunicació

Videopoesia https://sites.google.com/xte
c.cat/projecte3reso/p%C3
%A1gina-principal?authuse
r=1 

1r 
batxillera
t

Ciències món 
contemporani

Què és el mètode 
científic?

https://www.youtube.com/w
atch?v=jpdpA5_Jsfo&list=P
LSxs6DAc9KM3EuW0Vxzr
ZtV-v8JDrbVc0 

Filosofia Representació d’un 
judici (basat en la 
pel·lícula “La ola”).
Presentació de la 
matèria

https://youtu.be/hlk2Q9xIyo
E
https://drive.google.com/file
/d/1G4WyOuvaRNZYpDohRv
17P1awIU17NHul/view?usp=
sharing
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Vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=sRWlWTXdB2g&list=PLSxs6DAc9KM3tugN9-OK-4kGX0nB93bfM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sRWlWTXdB2g&list=PLSxs6DAc9KM3tugN9-OK-4kGX0nB93bfM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sRWlWTXdB2g&list=PLSxs6DAc9KM3tugN9-OK-4kGX0nB93bfM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sRWlWTXdB2g&list=PLSxs6DAc9KM3tugN9-OK-4kGX0nB93bfM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sRWlWTXdB2g&list=PLSxs6DAc9KM3tugN9-OK-4kGX0nB93bfM&index=3
https://sites.google.com/xtec.cat/projecte3reso/p%C3%A1gina-principal?authuser=1
https://sites.google.com/xtec.cat/projecte3reso/p%C3%A1gina-principal?authuser=1
https://sites.google.com/xtec.cat/projecte3reso/p%C3%A1gina-principal?authuser=1
https://sites.google.com/xtec.cat/projecte3reso/p%C3%A1gina-principal?authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=jpdpA5_Jsfo&list=PLSxs6DAc9KM3EuW0VxzrZtV-v8JDrbVc0
https://www.youtube.com/watch?v=jpdpA5_Jsfo&list=PLSxs6DAc9KM3EuW0VxzrZtV-v8JDrbVc0
https://www.youtube.com/watch?v=jpdpA5_Jsfo&list=PLSxs6DAc9KM3EuW0VxzrZtV-v8JDrbVc0
https://www.youtube.com/watch?v=jpdpA5_Jsfo&list=PLSxs6DAc9KM3EuW0VxzrZtV-v8JDrbVc0
https://youtu.be/hlk2Q9xIyoE
https://youtu.be/hlk2Q9xIyoE
https://drive.google.com/file/d/1G4WyOuvaRNZYpDohRv17P1awIU17NHul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G4WyOuvaRNZYpDohRv17P1awIU17NHul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G4WyOuvaRNZYpDohRv17P1awIU17NHul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G4WyOuvaRNZYpDohRv17P1awIU17NHul/view?usp=sharing




Oferta extraescolars

    

Estudi assistit
Activitats artístiques: Coral , Tabals, teatre
Activitats esportives: futbol sala, tennis 
taula, btt, hip hop



        Moltes gràcies!


