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Com treballem

• Treballem en grups reduïts i
fem un seguiment personalitzat
de l’alumnat. Desdoblem els grups
classe per disminuir la ràtio alumnes per professor en les matèries
instrumentals i de llengües.
• Apostem pel coneixement de les
llengües estrangeres: l’anglès,
el francès i l’alemany. Organitzem
intercanvis amb Anglaterra i Alemanya, disposem d’auxiliars de
conversa i utilitzem l’anglès com
a llengua vehicular en algunes assignatures.
• Som un centre adscrit a la Xarxa
de Competències Bàsiques.

• Volem que l’alumnat aprengui
a aprendre, que el seu procés
d’aprenentatge sigui pràctic, experimental i competencial. Per això,
les assignatures científiques i tècniques tenen una hora de laboratori setmanal.
• Fem ús de les TIC a l’aula i de l’aula virtual (Moodle).
• Incidim en l’acció tutorial individualitzada i en la mediació escolar com a estratègies per aconseguir la convivència i la tolerància.
• Promovem l’ús socialitzat de material escolar mitjançant la reutilització de llibres.
• La comunicació amb les famílies és
constant i fluida a través del correu
electrònic, el web i l’AFA del centre.
• Els alumnes estan representats al
consell de delegats, que es reuneix periòdicament amb l’equip
directiu.

Institut Verdaguer
Parc de la Ciutadella, s/n
Tel. 933195733 • 933195039
iesverdaguer@xtec.cat

www.institutverdaguer.cat

Disseny: Gemma Grandia • Fotografies: Eva Guillamet

L’alumnat és el veritable protagonista. La seva formació individual i
grupal són el nostre compromís i la
nostra vocació. Per a nosaltres són
fonamentals el creixement competencial i el treball de grup i individual.

ESO

BATXILLERAT • Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

Oferta
educativa
Educació secundària
obligatòria
Batxillerat
• Humanístic i social
• Científic i tecnològic
Horari
Jornada compactada de 8.00 a 14.45
hores, amb tres blocs de dues hores de
classe i dos períodes de descans entremig.

El nostre projecte
El nostre institut està situat al bell mig
del parc de la Ciutadella, en un espai privilegiat i gairebé impossible d’imaginar en
una gran ciutat.
Formem part de la Xarxa 0-18 dels barris de
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera-Gòtic,
des de la qual treballem conjuntament per
aconseguir una educació completa i de
qualitat des dels 0 fins als 18 anys.
El nostre alumnat prové majoritàriament
de les escoles adscrites, amb les quals fem
un seguiment individualitzat dels alumnes
que fan el pas de primària a secundària.
El treball de tot l’equip docent va en una
sola direcció: proporcionar als nois i noies

les eines necessàries perquè tots puguin
afrontar els reptes de futur que vulguin i
els que la societat els exigeixi.
Com a equip de professionals, estem
compromesos en el procés d’aprenentatge i treballem a l’aula integrant diferents
formes de treball individual i de grup.
Considerem fonamentals l’ús de les tecnologies de la informació i la pràctica de  
l’expressió oral i escrita.
La convivència entre els qui formem la
comunitat educativa –alumnes, professors i famílies– es basa en el respecte
i la transmissió de valors com la companyonia, la il·lusió, la solidaritat i el
compromís.

«M’he proposat formar homes bons, si a més els faig forts, millor, i si
a més em surten savis, millor encara.» Josep Estalella, 1935

Activitats escolars complementàries
• Sortides i activitats de tutoria des de

totes les àrees i tots els nivells
• Festes i celebracions al llarg del curs:
Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i graduació 2n de batxillerat
• Intercanvis d’anglès i alemany
• Viatge de final d’ESO i sortida literària
a batxillerat
• Aprenentatge, servei i voluntariat en
institucions externes.
• Col·laboració amb entitats de l’entorn: Arxiu Fotogràfic, Parlament, Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB).

Activitats extraescolars
A la tarda completem l’oferta educativa
amb activitats al centre i a la pista poliesportiva del CEM Ciutadella: coral, teatre en
anglès, programa de reforç escolar (Èxit),
biblioteca i activitats esportives (esports
col·lectius i patinatge i skate).
Serveis i instal·lacions
• Aules de dibuix, música, informàtica i
tecnologia.
• Laboratoris de ciències naturals i de
física i química.
• Biblioteca/aula d’estudi.
• Instalacions esportives al CEM Ciutadella a les hores d’educació física.
• Pissarres digitals i projectors a totes les
aules.
• Servei d’atenció a l’alumnat: psicopedagoga del centre.
• Sala d’actes.
• Cantina.

