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L'INSTITUT 
 

 

L’institut Verdaguer està situat al 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 als 18 anys.  

És un centre de 2 línies d’ESO i 1de Batxillerat. Oferim totes les modalitats de 

batxillerat tret del batxlillerat  artístic. El curs 2021-2021 comencem un nou 

batxillerat orientat a estudis del camp de la Salut. 

El treball de tot l’equip té per objectiu acompanyar als nois i noies en el seu 

creixement personal, en proporcionar-los les eines necessàries per a que tots 

puguin afrontar els reptes de futur que desitgin i els que la societat exigeix.  

La convivència entre els qui formem la 

comunitat educativa -alumnat, professorat 

i famílies- es basa en el respecte i la 

transmissió de valors com la companyonia, 

la il·lusió, la solidaritat i el compromís.  

 

La jornada lectiva és compactada des de les 8h fins les 14:45 h. Aquesta 

jornada es divideix en: 

• 3 blocs lectius de 2h  

• 2 períodes de descans  (de 

10 a 10:30h i de 12:30 a 

12:45h) 
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En acabar la jornada lectiva l’alumnat pot fer ús del servei de menjador. 

A la tarda no hi ha activitat lectiva, però el centre resta obert per a les activitats 

extraescolars. El dimarts i el dijous les activitats es fan al centre i els dilluns i 

dimecres al poliesportiu CEM Ciutadella. 

• Sordides curriculars  

• Intercanvis amb escoles anglesa i alemanya  

• Aprenentatge i servei  

• Celebració de les festes tradicionals i culturals  

• Col·laboració amb entitats de recerca 
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ELS NOSTRES OBJECTIUS 
 

 

El nostre objectiu principal ajudar-los a créixer com a persones i donar-los les 

eines necessàries per a que cadascú pugui escollir el seu futur. 

Volem formar joves, ciutadans actius i preocupats pel món en què vivim que 

tinguin les competències necessàries per adaptar-se als canvis professionals, 

culturals i de vida que se’ls presentin. 

Volem ser un institut que: 

 Fomenta l'aprenentatge constructiu 

 Potencia aprenentatges situats en un context 

 Promociona l'aprenentatge col·laboratiu 

 Forma joves en valors, competents i amb esperit crític i autonomia 

personal 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.institutverdaguer.cat/


 

        Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona. Telèfon 933195733  www.institutverdaguer.cat           

 

 

L'ALUMNAT: EL PROTAGONISTA 
 

 

En tot aquest procés, en la nostra tasca com a professionals i com a centre 

educatiu el gran protagonista és l’alumnat, els nois i noies de l’institut 

Verdaguer. 

A l’institut vetllem pel creixement personal, millora 

en competències i habilitats i millora en 

coneixement de tots els alumnes, independentment 

de les seves capacitats individuals.  

Els alumnes estan representats pel consell de 

delegats, des del que poden fer aportacions i suggerències i també participen 

de forma activa en l’organització dels esdeveniments festius i culturals del 

centre, com Sant Jordi o les festes de final de trimestre.  

Ajudem als alumnes en l’orientació acadèmica i professional. 

Totes les actuacions educatives de l'institut tenen base en 

els principis de l'aprenentatge de l'OCDE (2010): 

 L'alumnat és el centre de l'aprenentatge 

 L'aprenentatge és de naturalesa social 

 L'aprenentatge té en compte les emocions 

 L'aprenentatge respecta les diferències individuals 

 L'aprenentatge requereix l'esforç de tot l'alumnat 

 L'avaluació continuada afavoreix l'aprenentatge 

 Aprendre és construir nous horitzons 
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COM TREBALLEM 
 

 

 Pertanyem Xarxa de Competències Bàsiques 

del Departament d’Ensenyament  que està 

formada per més de 200 centres i que aposta pel 

treball de grup, per metodologies pedagògiques en 

les que l’alumnat és el centre de l’actuació educativa en tot el procés 

d’aprenentatge, des de la planificació de les diferents formes d’aprendre fins a 

l’avaluació. 

També pertanyem a les Xarxes pel Canvi, 

promocionades pel Consorci d'Educació de 

Barcelona que tenen per objectiu fomentar 

l'aprenentatge significatiu, contextualitzat i 

col·laboratiu. També facilita el treball entre diferents centres educatius.   

Les nostres línies de treball es fonamenten sobre dos pil·lars: 

• L’experimentació: en totes les matèries científiques i tècniques es 

fa una sessió setmanal al laboratori. 

• L’expressió de tot allò que aprenem:  hem de ser capaços 

d’expressar en diferents llenguatges  i formes el que hem après. Si 

els alumnes saben explicar el que han treballat a les sessions, ens 

assegurem que ho han entès.  I aquesta expressió ha de ser tant a 

nivell escrit, com oral, en paper o format digital o en català, castellà i 

anglès. 
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Desdoblem els grups classe en subgrups més petits de manera que l’atenció 

que reben és més personalitzada. A 1 ESO dividim els alumnes en 3 grups (de 

17-18 alumnes), a 2 ESO es fan tres grups en 20 hores setmanals i a 3 ESO en 

16 hores de les 30 lectives que fan cada setmana. 

Donem molta importància al treball individual 

i de grup. Els dos són fonamentals per a la 

formació global de l’ alumnat. 

El treball globalitzat dóna valor als 

aprenentatges: els projectes o treball 

globalitzat facilita que l'alumnat integri, 

relacioni els coneixements i competències de 

diferents àmbits, contextualitza i aporta realitat als aprentatges. S'afegeix també 

un component emocional i social molt interessant en el seu creixement 

personal. 

 

 

L’aula virtual del centre és el punt de trobada dels alumnes i els professors, 

per al lliurament de treballs, consulta de material complementari o 

qualificacions entre d’altres.  Els joves d’avui han de tenir expertesa digital per 

a poder, en un futur, ser competitius en el món laboral. 

L’expressió del que aprenem passa pel coneixement del català i el castellà, 

però també pel coneixement de segones i terceres llengües. Tots els alumnes 

estudien l’anglès i a més, tenen l’oportunitat d’aprendre francès o alemany. 

A 1 ESO el alumnes proven un trimestre de francès i un d’alemany. Si aquestes 

llengües els agraden les estudien a partir de 2 ESO com a terceres llengües. 
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Fem intercanvis amb una escola anglesa i una 

alemanya. Cada vegada més incorporem 

l’anglès com a llengua d’ús en l’aprenentage de 

matèries no lingüístiques com les matemàtiques 

o l’educació física. 

 

Els idiomes es treballen sempre en grups reduïts.  

Sense oblidar l'expressió escrita, donem molta importància a l’expressió oral. 

Es fan presentacions orals en totes les llengües, buscant així millorar l'agilitat a 

l'hora d'expressar-nos tot posant en pràctica la gramàtica, el vocabulari, etc. 
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LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 

 

Tots els qui formem la comunitat educativa, famílies, alumnat i professorat som 

responsables de l’educació dels nois i noies. 

Si tots anem en la mateixa direcció, si tots ens movem sota els mateixos criteris 

i principis, l’actuació educativa pren més força i els nois i noies en surten 

reforçats. 

Les famílies del centre estan representades a l’AFA  (associació de famílies 

d’alumnes), que es reuneix periòdicament a nivell intern i també amb la direcció 

del centre per establir les línies de treball conjuntes 

Professorat, famílies i alumnes estan representats al Consell Escolar, que és el 

punt de trobada per a la informació i consens de línies de treball. 

A l’institut donem molta importància a la fluidesa en la relació amb les famílies. 

És per això que considerem prioritària l’acció tutorial tant en les sessions de 

tutoria com en les entrevistes i trobades amb les famílies. La relació és tant a 

nivel personal com a través del correu electrònic de cada tutoria. 

La pàgina web del centre és la nostra porta a l'exterior. En ella s'hi pot consultar 

aspectes generals com el funcionament, organigrama o contacte, com també 

aspectes més concrets com el calendari d'activitats i explicació de les diferents 

activitats o sortides que anem fent. 

A part de la web, el correu electrònic és l'eina principal de relació amb les 

famílies. 
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