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1.- PROJECTE EDUCATIU

VALORS

Tenim una sèrie de principis que han de ser el punt de partida per emprendre qualsevol estratègia educativa
al nostre centre.

▪ Una organització i funcionament flexible per tal d’aprofitar les oportunitats que se’ns presenten.

▪ Partir dels principis democràtics per tal que els alumnes aprenguin a fer ple ús dels drets i deures que

els pertoquin, ara i en la vida adulta.

▪ Foment de la participació dels alumnes a través del diàleg: assemblees, debats i mediació escolar.

▪ El respecte a l’entorn i el compromís amb la cultura i la llengua catalana.

▪ La capacitat de reflexió, de diàleg i de resolució que tenen els nostres alumnes i professors.

▪  El  respecte a les diferències que hi ha entre l’alumnat, entre les famílies i el professorat. El diàleg, la

solidaritat i el treball en equip per aconseguir la cohesió.

▪ L’autonomia moral i acadèmica dels nostres alumnes.

▪ La cultura de l’esforç, el treball ben fet i l’autosuperació.

▪ El foment del raonament i l’esperit crític.

MISSIÓ

L’Institut Serra de Noet és un centre d’ensenyament secundari públic català i laic que vol proporcionar una

educació  integral  i  integradora que  parteix  d’uns  valors  per  posar  en  marxa  les  nostres  actuacions

educatives.  La nostra  tasca  va  dirigida  a  donar  una acurada  formació a  nivell  humanístic,  cultural i

tecnològic, oberta a les innovacions.

Prioritzem una acció tutorial potent, en què cada estudiant se senti tractat com a únic i important per a la

resta. Potenciem el treball cooperatiu i el diàleg per tal que coneguin el seu potencial intel·lectual i humà, i

l’utilitzin amb responsabilitat en situacions quotidianes, tant en l’àmbit acadèmic com relacional, dins i fora

de l’institut.  Incidim fermament en  l’adquisició de les competències bàsiques per tal de fer persones

preparades per a viure, enriquint-se d’aquest món complex i canviant en què ens trobem.



VISIÓ

L’Institut Serra de Noet vol ser un centre educatiu on tots ens sentim valorats i a gust, desenvolupant el

nostre potencial com a alumnes i professors, i on hi hagi lloc per la creativitat i les ganes de créixer en tots

els àmbits.

Volem seguir avançant en una cultura de centre que ens permeti:

-  Fomentar  la  nostra  pròpia  personalitat  com  a  equip que  coopera,  que  comparteix i  que  es

compromet amb la implementació dels nostres projectes.

-  Mantenir  una estructura organitzativa i  de  funcionament eficaç,  amb capacitat  d’adaptació a les

necessitats de progrés dels nostres alumnes.

- Fer un ensenyament adaptatiu que doni resposta educativa a la totalitat de l’alumnat i que el contingui

en un marc d’atenció personalitzada.

-  Continuar  en  la  voluntat  d’estar  oberts  als  avenços  tecnològics i  als  canvis  socials,  així  com

receptius als nous corrents pedagògics.

- Mantenir vies de participació dels alumnes en l’organització i funcionament del centre mitjançant les

assemblees.

- Fomentar un ambient de treball i d’interès pel coneixement, on es prioritzi el gust per aprendre i per

transmetre allò après, utilitzant formes comunicatives diverses i atractives als altres.

-  Promocionar  maneres  de  ser  i  estar,  a  través  d’activitats  programades,  per  tal  d’aconseguir  que

l’alumnat s’identifiqui amb el centre i el respecti.

-  Formar  persones responsables dels propis actes, conscients de les seves capacitats i limitacions,

amb recursos per fer front a les dificultats i frustracions que comporta viure en societat, i també amb

mitjans per aconseguir els objectius personals que es proposin.

-  Potenciar el reconeixement i la satisfacció per la feina que es fa dins el centre i la nostra projecció

externa.



2.- CALENDARI

PRIMER TRIMESTRE

SETEMBRE
12 - dimecres Inici curs escolar

18– dimecres Consell Escolar

OCTUBRE

9- dimecres Reunió de pares

25 - divendres Notes de preavaluació a l'agenda

31- dijous Festa de lliure disposició

NOVEMBRE

1 - divendres Festa de Tots Sants

28- dimecres Consell Escolar

29- novembre Últim dia 1r trimestre

DESEMBRE

6 - divendres Festa de la Constitució

Setmana del 16 - 20 Recuperació matèries pendents altres cursos

20 - dimecres Consell Escolar

Setmana del 16- 20 Entrega notes 1r trimestre

20- divendres Jornada de Nadal i inici  vacances

SEGON TRIMESTRE

GENER
8 - dimecres Represa de classes 

Setmana del 13-17 Recuperacions 1r trimestre

FEBRER

12 - dimecres Proves de competències bàsiques 4t ESO

13 - dijous Proves de competències bàsiques 4t ESO

24- dilluns Festa de lliure disposició

MARÇ
4- dimecres Consell Escolar

6- divendres Últim dia 2n trimestre

Setmana del 23-27 Entrega notes 2n trimestre

Setmana del 30- 3 abril Treballs de Síntesi i Projecte de Recerca

TERCER TRIMESTRE

ABRIL

13- dilluns Inici vacances Setmana Santa

21 - dimarts Represa de classes 

23- dijous Jornada de St. Jordi

30- dijous Festa de lliure disposició

MAIG
1 - divendres Festa del Treball

Setmana del 4- 8 Recuperacions 2n trimestre

JUNY

22/23–dilluns, dimarts Activitats de recuperació i millora 

17 - dimecres Jornada de la ciència

18 – dijous Jornada de l’Activitat Física 

19- divendres Jornada de Comiat i últim dia de curs escolar

25-dijous  Reunió  famílies  noves

29 –dilluns Consell Escolar 



3.- SORTIDES

SORTIDES

1 ESO
- Sortida tutoria: Serra de Noet (27 de setembre)
- TV3 i Museu de les Matemàtiques (2 octubre)
- Vallcebre (30 d’octubre)
- Jornada blanca ( 5 de febrer)
- Lligams (maig)
- Trobada d’atletisme al Congost (maig)

 2 ESO
- Sortida tutoria:Santa Maria d’Avià (27 de setembre)
- CosmoCaixa (18 de desembre)
- Jornada Blanca (5 de febrer)
- La Manresada ( 17 de febrer)
- MNAC Barcelona i Santa Maria del Mar (29 de gener)
- Intercanvi amb Formentera

3 ESO
- Jornada Blanca ( 5 de febrer)
- Tibidabo: activitat didàctica (11 març)
- Fira del còmic i el Palau de la música. (8 maig)
- Intercanvi amb Formentera
- Senderisme ( 19 i 20 maig)

4 ESO 
- Geolimpíades (alumnes de biologia i geologia)
- Ifest (alumnes d’informàtica,tecnologia,física, biologia i cooperativa) (28 

novembre)
- Refugi antiaeri i Palau Güell ( 22 gener)
- Jornada Blanca (5 febrer)
- La Barcelonada (alumnes informàtica) 18 febrer
- Visita a la Universitat Autònoma de Bellaterra
- Intercanvi amb Schrobenhausen(alumnes d'alemany)
- Petit Innova  i RoboCat (alumnes de tecnologia)
- Fira de l’estudiant 
- La Baells ( 9 i 10 juny)

Els tallers i les xerrades i les sortides es podran consultar al calendari de la pàgina web de l’institut.



4.- CONCURSOS
Per tal de potenciar l'aprenentatge dels alumnes, incentivem la participació a diferents concursos locals,
provincials i nacionals de temàtiques molt diverses i amb molt bons resultats.

Es podran consultar dates en el calendari de la pàgina web del nostre centre. 

▪ Concursos literaris:

Concurs Coca-cola: Jóvenes talentos de relato corto (en castellà per 2n ESO)

Premi Sambori d'Òmnium Cultural (en català per 2n i 4t ESO)

Ficcions (voluntari a 4t ESO)

Certamen literari de Sant Jordi (català i castellà i llengua estrangera a tots els nivells)

▪ Català:

Concurs de lectura en veu alta

▪ Matemàtiques:

Fem Matemàtiques (1r i 2n ESO)

Proves Cangur ( Tots els nivells)

Fotografia matemàtica ( Tots els nivells)

▪ Ciències i Tecnologia:

Manresada (gimcana tecnològica GPS 2n ESO). 

Olimpíades de Geologia (4t ESO)

Joves i Ciència (4t ESO)

▪ Socials:

Un flaix per la història de Catalunya (2n ESO)

▪ Interdisciplinars:

Desactiva’t de la violència masclista (4t ESO)



5.- ELS NOSTRES PROJECTES

Al nostre centre tenim diferents projectes per desenvolupar al màxim les diferents intel·ligències
múltiples dels alumnes:

▪ Vivim aventures

Aquest curs s’ha continuat el projecte lector «Vivim aventures» que té com a objectiu fomentar
l’hàbit de llegir entre els alumnes i potenciar el gust per la lectura. Per això, cada dia iniciem les
classes amb 30 minuts de lectura a primera hora del matí.

▪ Pla d’educació per la sostenibilitat “Skamot Noet”

Aquest curs continuem el projecte d’escola verda amb el compromís d’incorporar els valors de
l’educació per la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre; així com també, promoure la
participació activa de la comunitat educativa en la millora de l’entorn. Per aquest motiu, s’ha creat
l’Skamot Noet, que es tracta d’un grup d’alumnes que s’implicaran en la difusió d’aquest projecte.

▪ Pla de llengües estrangeres “English Alive”

Es realitzen les classes d’educació física en anglès i es fa una hora d’skills setmanal en grups de
nivell per millorar les habilitats d’expressió i de comprensió oral i escrita. 
Com a activitats complementàries, els alumnes de 2n  d’ESO poden participar en una immersió
lingüística en anglès durant la setmana del Treball de Síntesi al Maresme i els de 3r, ho poden fer
a Irlanda. I al final de l’etapa, a 4t, es poden presentar a l’examen que els acredita amb el nivell B1
del marc europeu comú de referència per les llengües. 

▪ Som de Ciències  

És un projecte STEAM per potenciar les ciències, la tecnologia, l’arquitectura i les matemàtiques
entre els joves i despertar vocacions científiques. 

▪ Petit Innova

És un projecte d’innovació on l’alumnat de 4t d’ESO que cursa tecnologia, crea un projecte d’ajuda
social i s’exposa el resultat durant l’últim trimestre davant de la resta de centres participants. 

▪ Impulsem la robòtica, tecnologies creatives a l’aula

És  una  plataforma  on  aprenen  els  conceptes  bàsics  de  robòtica,  creen  projectes  pautats  i
finalment dissenyen i construeixen el seu propi projecte. Els projectes finals es presentaran al
CosmoCaixa a la Fira de la Robòtica. 

▪ Apps Noet (Innovació mòbils.edu)
“L’Apps Noet” pertany al projecte presentat pel nostre centre al Programa d’Innovació mòbils.edu
del Departament d’Ensenyament. És un projecte on es pretén que l’alumnat utilitzi el seu mòbil
personal  a  l’aula  per  a  finalitats  acadèmiques  i  per  aprendre’n  a  fer  un  ús  responsable.  Els
objectius  d’aquest  projecte  són  millorar  la  Competència  Digital,  crear  hàbits  responsables  i
sobretot donar a conèixer i utilitzar el gran potencial d’aquests dispositius com a eines educatives
més enllà de l’ús comunicatiu o d’oci que en fan habitualment.”



▪ Convivència i Mediació Escolar: “Parlem per entendre’ns”
Per tal  de poder actuar en els casos conflictius i  millorar  la convivència al  centre,  utilitzem la
mediació per afavorir les relacions positives entre les persones del centre.
S’ofereix una optativa a 3r d’ESO per formar nous mediadors i es potencien les assemblees i
debats des de tutoria.

▪ Adopta un Monument
Aquest  projecte pretén dinamitzar  el  coneixement  del  patrimoni  històric  i  arqueològic  de cada
municipi a través d’un treball específic entorn a un monument proper. En el nostre cas, l’alumnat
de 3r d’ESO treballa el Pavelló de Suècia des del punt de vista artístic i històric en les optatives a
la religió “Espai i volum” i “Un temps, una història”.
https://sites.google.com/site/peamadopciomonuments/ 

▪ Projecte Berga Medieval
És un projecte que realitzen els alumnes de 2n d’ESO durant diversos dies. Es treballa a l’aula
l’època medieval a Berga i es fa des de diferents perspectives i matèries.
A partir de textos que fan referència a aquesta època i algunes fonts primàries, s’elaboren els
guions  i  els  decorats.  El  projecte  finalitza  amb  una  ruta  escenificada  pels  carrers  de  Berga
antigament  emmurallada,  on  es  representen  diferents  aspectes  de  la  vida  quotidiana  i  dels
estaments propis de l’època.

▪ Proyecto EJE
L’alumnat, a través de la matèria optativa d’emprenedoria de 4t d’ESO «Crear i Gestionar la pròpia
cooperativa», participen en el programa Empresa Joven Europea d’intercanvi entre cooperatives.
Es tracta de potenciar  l’esperit  emprenedor a través de l’experiència real i  pràctica i  fomentar
l’aprenentatge cooperatiu.

▪ Pla català de l’esport
Des de l’Associació Esportiva Escolar Serra de Noet volem continuar promovent l’activitat físico-
esportiva de l’alumnat, com a eina de salut, d’educació en valors i de cohesió social. 

▪ Schüleraustausch: intercanvi amb Alemanya
L’alumnat de 4t d’ESO que fa l’optativa d’alemany participa en un intercanvi amb un centre de
Schrobenhausen  amb  l’objectiu  d’impulsar  l’interès  per  l’alemany  i  posar  en  pràctica  tots  els
coneixements adquirits durant l’etapa a l’institut.

▪ Via Futur
És un  projecte  de  diversificació  curricular  d’estades  a  empreses  amb l’objectiu  de  facilitar  la
transició al món del treball de determinats alumnes amb dificultats per assolir el graduat en ESO.
L’equip docent valora quins alumnes tenen el perfil per aquest projecte i la psicopedagoga en fa
un seguiment periòdic juntament amb l’empresa.

▪ Servei comunitari
Projecte que es portarà a terme a 3r d’ESO durant el curs per garantir que els estudiants, al llarg
de  la  seva  trajectòria  escolar,  experimentin  i  protagonitzin  accions  de  compromís  cívic  que
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.

https://sites.google.com/site/peamadopciomonuments/


6.- TREBALLS DE SÍNTESI I PROJECTE DE
RECERCA

El  treball  de  síntesi és  un  conjunt  d’activitats  d’ensenyament  i  aprenentatge,  fetes  en  equip,  per
desenvolupar  competències  complexes  i  comprovar  si  s’han  aconseguit.  Cal  que l’alumnat  sigui  capaç
d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i
problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i es fa a 1r, 2n i 3r
d’ESO.

En el nostre centre es porten a terme els següents treballs de síntesi:

1r ESO: - «Descobreix-te!»

- Camp d’aprenentatge a la Noguera

2n ESO: - «L'espectacle més gran del món»

- «English Week» al Maresme

3r ESO: - «Alimentació i ciència»

- Immersió lingüìstica a Irlanda

4t ESO: - «Una aproximació a la Mediterrània»

- «Una aproximació a la Mediterrània» des de Roma

El projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades en equip per l’alumnat
de  4t  d’ESO sobre  un tema transversal  del  currículum o focalitzat  en un àmbit  determinat,  per  tal  de
comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat de treballar en grup.



7.-PROFESSORAT I PAS

EQUIP DIRECTIU

Directora Teresa Call

Cap d’estudis Imma Casas

Secretària Irene Casadesús

Coordinadora pedagògica Teresa Capdevila

PROFESSORAT

Àmbit de llengües

Català Teresa Capdevila,  Glòria Junyent, Sara de las He-
ras 

Castellà Rosa Carbonell, Maria José Rodríguez

Anglès i Alemany Cristina Arnau, Inès Boix, Marta Ferrer, Laura Vi-
llanueva

Àmbit social Geografia i Història Teresa Call, Rosa Català, Fina Llobet, Ana López

Àmbit científic-tecnològic

Matemàtiques Imma  Casas,  Fran  Garcia,  Núria  Gragés,  Mercè
Roca, Sílvia Salvador, Ignasi Serra

Ciències Irene Casadesús, Txell Comellas  Núria Gragés

Tecnologia Gemma Bosoms, Sergi Calvo

Àmbit d’expressió

Visual i plàstica Àngel Mejías

Música Montse de Ferrer 

Educació Física Judith López, David Santacreu

CÀRRECS

Psicopedagoga i coordinadora de via futur Fina Llobet

Coordinador de riscos laborals Fran Garcia

Coordinadora de projectes Sívia Salvador

Coordinador informàtica Sergi Calvo

Coordinadora lingüística (LIC) Glòria Junyent

Coordinadora d'activitats i sortides Inès Boix

Coordinadora de biblioteca Maria José Rodríguez

Coordinadora TAC Txell Comellas

Coordinadora 1r ESO Fina Llobet

Coordinadora 2n ESO Fran Garcia

Coordinadora 3r ESO Sílvia Salvador

Coordinadora 4t ESO Rosa Català



TUTORIES

GRUPS TUTORS DE GRUP TUTORS INDIVIDUALS

1r ESO A Fina Llobet
Gemma Bosoms, Teresa Call, Montse de Ferrer (Albert 
Pardo), Marta Ferrer, David Santacreu.1r ESO B Laura Villanueva

1r ESO c Núria Gragés

2n ESO A Inès Boix
Rosa  Carbonell,  Sara  de  las  Heras  (Miguel  López),  Imma
Casas, Txell Comellas (Alba Garro)

2n ESO B Fran Garcia

3r ESO A Ignasi Serra
Cristina  Arnau,  Irene  Casadesús,  Glòria  Junyent,  Àngel
Mejías.

3r ESO B Silvia Salvador

4t ESO A Mª José Rodríguez
 Sergio Calvo, Teresa Capdevila,Ana López, Judith López.

4t ESO B Rosa Català

PAS (Personal d'Administració i Serveis)

Conserges Dolors Garnica i Jordi Prat

Auxiliar Administratiu Isabel Burdó



8.-EL CONSELL ESCOLAR
És l'òrgan de govern representatiu dels diferents sectors que integren la comunitat educativa i també és el
màxim òrgan de gestió del centre educatiu.

Entre les seves funcions hi ha:

- Aprovar el pressupost del centre, fer-ne un seguiment i aprovar-ne la liquidació.

- Aprovar el reglament de règim intern del centre.

- Analitzar i valorar el funcionament general del centre i l'evolució del rendiment escolar.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR:

Presidenta del consell escolar: Teresa Call

Cap d'estudis: Imma Casas

Secretària: Irene Casadesús

Representants professors: Inès Boix

Àngel Mejías

Teresa Capdevila

Mª José Rodríguez

Representants pares/mares:             Anna Vilaredes (AMPA)

Laura García

Jaume Huch

Representants alumnes: Marta Muro

Aran Capdevila

Representant PAS: Dolors Garnica

Representant de l'Ajuntament:             Eloi Escútia



9.- ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES

L'AMPA, l'associació de Mares i Pares d'Alumnes, té com a objectiu principal treballar per a la millora del
centre i de l'educació.

• Participa de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i
per promoure projectes complementaris a l'estudi.

• Té vocació d'aportar i de col·laborar amb la direcció i l'equip docent del centre amb qui
actua com a interlocutor per tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

• Fomenta  el  treball  en xarxa  amb d'altres  agents  educatius  i  facilita  la  prestació  de
serveis i activitats fora de l'horari lectiu.

Des de la participació voluntària, els pares i mares es responsabilitzen de desenvolupar projectes i accions
pel bé de l'educació.  Els Centres Educatius amb AMPA cohesionada i activa obtenen un major èxit
escolar entre el seu alumnat, per això us encoratgem a formar-ne part activa.



INSTITUT SERRA DE NOET
C/ Pla de l'Alemany, 40

08600 Berga

Tel: 93 821 30 59

Correu electrònic: a8064830@xtec.cat

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

Twitter: @Ins_SerradeNoet

Instagram: http://www.instagram.com/institutserradenoet

http://agora.xtec.cat/insserradenoet/
mailto:a8064830@xtec.cat
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