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VALORS: 

 
El nostre centre educatiu vol ajudar l’alumnat a desenvolupar tots 
aquells valors que potenciïn la dignitat de la persona i la seva plena 
inserció social, particularment: 

 
  Eduquem en la tolerància, tot fomentant el respecte als 

drets bàsics d’igualtat llibertat i convivència; i erradiquem 
qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, creença, 
ètnia o ideologia. 

 
  Ensenyem el nostre alumnat a viure i a fer seva la 

democràcia, a entendre la pau, el diàleg i la cooperació 
com els millors instruments per facilitar el 
desenvolupament i l’entesa entre els pobles i entre les 
persones que en formen part. Rebutgem qualsevol forma 
de govern o d’actuació personal basada en la imposició 
d’idees per mitjà de l’opressió o de la violència en general. 

 
  Sensibilitzem l’alumnat en el respecte pel medi ambient i 

els encoratgem perquè arribin a implicar-se activament en 
la seva conservació i regeneració. 

 
  Eduquem en la responsabilitat i l’ autosuperació; volem 

que esdevinguin persones responsables, compromeses 
amb elles mateixes, amb l’entorn, i amb la societat i la 
cultura que li és pròpia. 

 
  Promovem el respecte envers altres cultures i la valoració 

positiva de la riquesa que implica la interculturalitat de la 
nostra societat plural. 

 
  Proposem l'educació per a la salut com un procés de 

formació, de responsabilització de l’alumne a fi que 
adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics 
per a la defensa i la promoció de la salut individual i 
col·lectiva. 

 
 
 

LA MISSIÓ: 
 

La raó de ser del nostre centre educatiu és fer possible: 
 

  Formació acadèmica que proporcioni a l’alumnat uns bons 
coneixements i unes eficients habilitats que els faciliti la 
incorporació posterior a les activitats de la societat adulta. 

  Formació personal que contribueixi a desenvolupar i 
potenciar les capacitats bàsiques de l’alumnat, tot orientant-
los per tal d’aconseguir la seva maduresa i autonomia, 
ajudant-los a prendre decisions de cara a la continuïtat amb 
els estudis o entrada al món laboral. 

  Educació integral amb l’objectiu d’aconseguir alumnes que 
esdevinguin ciutadans responsables, compromesos i 
respectuosos amb l’entorn, amb la societat i amb la cultura 
que li és pròpia. 

  Assessorament i orientació a les famílies per incidir 
conjuntament en el procés educatiu dels seus fills/es. 

  Creació d’un entorn de treball participatiu i motivador que 
faciliti la integració i implicació de tots els membres de la 
comunitat educativa en el funcionament del centre. 

 

 
 
 

LA VISIÓ: 
 

El nostre centre educatiu vol arribar a: 
 

  Ser un centre integrat en l’entorn on els alumnes 
esdevinguin ciutadans amb esperit crític, responsables i 
compromesos en la construcció d’una societat més 
harmoniosa i solidària. 

 
         Ser un centre on els alumnes es formin de manera eficient 

– tant pel que fa a coneixements com a habilitats- d’acord 
amb els seus interessos i d’acord amb les necessitats i 
requeriments socials. 

EQUIPAMENTS: 
 
 

· Connectivitat Wifi d’alta velocitat 

disponible a tot el centre 

· Totes les aules  tenen  Pissarra  Digital 
Interactiva (PDI) 

 

· Aules específiques de dibuix, art-TIC, 

música, tecnologia, biologia, física, 

química, idiomes, matemàtiques,... 

· Taller de fusteria 
 

· El Pla Digital de Catalunya garanteix un 
dispositiu tipus Chromebook per a tot 
l’alumnat 

 

· Biblioteca (Biblioxarx@) 
· Aula de teatre 

 

· Sala d’audiovisuals 
· Hort 

 
 

  
 
 
 
EL CENTRE ESTÀ OBERT ... 
 

· De dilluns a divendres de 7,45 a 14,45h. 
· Activitats extraescolars : dilluns, dimarts, 

dimecres i dijous tarda. 
 
LA SECRETARIA US PODRÀ 
ATENDRE 
 

· De dilluns a divendres de 9 a 14h. 
 
VISITES DIRECCIÓ,  PROFESSORAT 
I ALTRES PROFESSIONALS 
 

· Concertar hora prèviament. 
 
ESPAI SALUT I ESCOLA 
 

· Concertar hora prèviament. 
 
L’AFA 
 

· Horari d’atenció a les famílies: 
dimecres de 19 a 20h. 



 

  

 

 
ESO 

1r. CURS 5 grups 
2n. CURS 5 grups 
3r. CURS 5 grups 
4t. CURS 4 grups 

 
SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE: 
· Servei de psicopedagogia i integració 

social 
· La millora de la convivència amb el servei 

de Mediació i la Comissió de 
Convivència que planteja els contractes 
pedagògics com a eina educativa 

ENSENYAMENTS QUE S’HI 
IMPARTEIXEN: 

 
· Espai Salut i Escola que ofereix 

assessorament i orientació, confidencial, a 
l’alumnat de 3r. i 4t. curs de l’ ESO 

 
· L’ Associació Esportiva Escolar (inscrita 

dins del Pla d’ Esport a l’ Escola) que 
dinamitza activitats esportives en el centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Batxillerat 

 
 
 
Modalitat 
d’ Humanitats i 
Ciències Socials 

 
Modalitat de Ciències 
i Tecnologia 

 
 
 
 
 

 
Associació Esportiva Escolar Institut Montbui 

 
 

· El Model Competencial Orientador posa 
l'accent en l'alumne/a com a subjecte 
protagonista del seu aprenentatge 

 
 

· El programa Alumnes Guia i Alumnes 
tutors que fa  l’ acollida i l’acompanyament, 
en un primer moment, de l’alumnat de nova 
incorporació al centre 

 
· Consell de delegats/des per potenciar la 

participació activa de l’alumnat en la 
dinàmica del centre 

 
· La Quota reduïda de llicències digitals 

garanteix l’accés de tot l’alumnat als llibres 
digitals que es fan servir a les diferents 
matèries 

 
· Biblio Xarx@ que és un espai de recursos 

per a tota la comunitat educativa 

PFI / AUXILIAR EN SERVEIS ADMINISTRATIUS 
 
 
 
 
LLENGUA D’APRENENTATGE: 

· El català és la llengua vehicular i 
d’aprenentatge del centre 

· L’anglès és la primera llengua estrangera 
· Oferim el francès com a segona llengua 

estrangera, d’ optativitat, a partir de 1r. 
d’ ESO 

 
PROJECTES D’INNOVACIÓ: 
 

· Centre compromès amb la innovació per 
a la millora de la qualitat educativa i la 
cohesió social. Actualment, s'estan 
impulsant els programes GEP, 
AVANCEM, Mòbils.edu i Ara.Art 

 
· Programes Erasmus i d'Intercanvi en 

llengua anglesa i francesa, amb centres 
de països europeus 

 
· Biblioteca Puntedu promociona la 

lectura amb les finalitats tant 
d’aprenentatge com lúdiques 

 
 
· Treball cooperatiu, treball amb les TIC 

i Projectes com a metodologies 
d’aprenentatge 

 
 
· Pla Educatiu d’Entorn. Participació 

conjunta, amb la resta del municipi, en 
l’educació global del nostre alumnat 



 
 

 

 
ACTIVITATS: 

· Exposicions 
· Visites d’escriptors 
· Conferències 
· Formació del professorat i Personal 

d’Administració i Serveis 
· Tallers i Xerrades 
· Jornades Esportives, de Convivència... 
· Extraescolars artístiques (Teatre, 

guitarra, batucada...) 
· Concerts 
· Intercanvis 
· Servei comunitari i Aprenentatge i servei 
· "El Judici"(projecte interdisciplinari) 

ATENCIÓ A L’ALUMNAT: 
 

· Reforç en petit grup, a  les  àrees de 
matemàtiques i llengües a l’ ESO 

 
· Desdoblaments a  llengua anglesa,  

ciències naturals i tecnologia ( hores B 
setmanals ) a tots els cursos de l’ ESO 

 
· Pla  d’ Acollida per a l’alumnat nouvingut i 

de nova incorporació al centre. 
 

· Plans Intensius Individuals per a 
l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge 

 
· Contractes Pedagògics individuals i de 

grup per millorar la convivència 
 

· Estudi Assistit, fora de l’horari lectiu, 
adreçat a l’alumnat que necessita reforç 
escolar 

 
· Programa de Diversificació Curricular 

(Escolaritat Compartida i  Projecte Fem 
Futur per  a l’alumnat amb dificultats per  
obtenir el Graduat Escolar)

 
CELEBRACIONS: 

 
· St. Jordi (Certamen Literari i concurs de 

Book Trailers). 
· Setmana de la Ciència 
· Festes de Nadal 
· Dia Internacional de la Pau, de la Dona 

treballadora, el Medi Ambient, la 
Llengua Materna ... 

· "Fem més escola", Festa de l'escola 
pública i Setmana de les arts (activitats 
municipals). 

 
SORTIDES I VIATGES: 

 
· Sortida de tutoria 
· Sortides curriculars 
· Sortida lúdica de final de curs (AFA) 
· Intercanvis amb Alemanya i França 

(anglès i francès) 
· Viatges Projecte Erasmus (Unió 

Europea) 
 
 
PRESÈNCIA DE LES FAMÍLIES EN 
EL CENTRE: 

 
· L’AFA que organitza activitats 

extraescolars, col· labora i subvenciona 
diferents activitats 

 
· Els Pares i Mares Delegats de Curs 

que representen a cada grup classe per 
tal de mantenir una relació més fluïda 
entre famílies i centre 

 
· El Seminari de Famílies que apropa i 

comparteix amb les famílies els 
continguts del Pla d’ Orientació 
Educativa i Acció Tutorial 

 
 
 
 
 
 

· Agrupaments heterogenis a tots els 
cursos 

 
· Itineraris diferenciats a les optatives de 

4t. d’ESO 
 

· Batxillerat organitzat en grups reduïts i 
atenció personalitzada 

 
· Atencions individualitzades i en petit 

grup amb l’equip del departament 
d’orientació (Psicopedagogia i Tècnica d’ 
Integració Social) 

 
· Pla d’ Orientació Educativa i Acció 

Tutorial a tots els cursos 
 

· Coordinació amb els Centres de Primària 
per a la millora de la qualitat de l’educació i 
per dur a terme projectes compartits 


