
  

 

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES 

23 de MARÇ 2019                                                               



 

  JORNADA DE PORTES OBERTES 2019  
 
 
 

Data 
 

Dissabte 23 de març de 2019 
 

Lloc 
 

Sala d’actes Institut Menéndez y Pelayo 
 
 

Programa 
 
 

11.00h Benvinguda i presentació a càrrec de l’equip directiu 
Intervenció dels coordinadors, de l’AMPA de l’institut i dels alumnes d’ESO i 
batxillerat 

 
 

12.00 h Visita dels diferents espais de l’institut amb l’acompanyament del professorat 
i alumnat del centre 

 
ESPAIS DE VISITA: Biblioteca, menjador, aules de francès, anglès i 
alemany, aules d’informàtica, laboratoris de física i química, biologia i 
geologia, aula d’art, aules de dibuix, aula de música, tallers de tecnologia, 
hort, aula històrica i gimnàs. 

 
 

També tenim previst 
 
11.00h Partit de voleibol femení 3r ESO MyP al gimnàs 
 
11.30h Partit de bàsquet mixt 1r ESO MyP al pati 

 
 
A partir de les 12h: 
 

 Petit taller de física i química al laboratori de la 2ª planta 
 

 Visita guiada del projecte museístic i de l’aula històrica 
 
 Presentació de l’Ecofira projecte de primer d’ESO, al pati 

 
 L’AMPA mostra el projecte jardí vertical a l’aula singular 

 
 
13.30h Pica-pica al pati ofert pel centre



 
 
 
 

La jornada de portes obertes és un moment important per a l’ Institut Menéndez y Pelayo, 
perquè som conscients que us volem mostrar el nostre projecte educatiu amb claredat i 
amb la informació necessària per tal que les famílies que ens visiteu pugeu conèixer, 
observar i trobar les primeres respostes al ventall de preguntes que us esteu fent. 

 
L’ Institut Menéndez y Pelayo és un centre educatiu públic on es cursen els estudis de 
l’ESO i de Batxillerat. Està situat en el districte de Sarrià - Sant Gervasi de la ciutat de 
Barcelona, amb una llarga història que us convidem a conèixer a la pàgina web del centre. 
L’edifici on està ubicat és un exemple de l’arquitectura racionalista que ens aporta unes 
aules àmplies, lluminoses i uns equipaments singulars que afavoreixen el clima de treball. 
La remodelació de l’edifici de l’any 2010 va actualitzar els espais per adequar-los a les 
necessitats de l’educació actual. 

 
Durant la visita guiada pels nostres alumnes amfitrions podreu imaginar un viatge educatiu 
viscut per moltes generacions d’estudiants, des de l’aula històrica i les vidrieres als 
passadissos fins a les diferents aules equipades amb les eines informàtiques per dur a 
terme els aprenentatges amb les noves metodologies o l’aula singular “Amfiteatre”, 
acabada de crear aquest curs pensada amb l’esperit de la innovació dels treballs a l’aula. 

 
El projecte educatiu del centre és el resultat de moltes mirades, una multiplicitat de veus i 
una llarga tradició. A la vegada té la voluntat d’obrir nous horitzons d’innovació i ser 
receptiu a les propostes dels diferents membres de la comunitat educativa. L’ institut acull 
totes les persones i treballa per aconseguir el desenvolupament de les capacitats i les 
competències per a l’ aprenentatge permanent, al llarg de la vida. 

 
Volem que el pas per l’ Institut Menéndez y Pelayo sigui un camí profitós i positiu per al 
desenvolupament personal dels alumnes i que la relació amb els companys, els 
professors i totes les persones que formem la comunitat educativa, sigui una experiència 
amable i significativa. 

 
El vincle emocional que l’alumnat estableix amb l’ institut al llarg dels anys és la 
conseqüència de la convivència entre persones. Avui us oferim l’ inici d’aquest procés de 
pertinença al centre, i tots els membres de la comunitat educativa us acompanyarem per 
tal que, més enllà de tota la informació que us puguem transmetre, tingueu ben a prop les 
persones que donen vida a tots els projectes que us volem ensenyar. 

 
 
 
 

 
Equip directiu 



PROJECTES DE CENTRE 
 

XARXES PER AL CANVI EDUCATIU  

L’ Institut Menéndez y Pelayo està compromès amb el programa “Eines per al canvi 
educatiu”, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb la finalitat de posar en 
marxa noves metodologies d’aula i nous enfocaments del procés d’aprenentatge. El 
programa va començar durant el curs 2016-2017 i actualment l’estem desenvolupant a 
partir de les valoracions de la seva aplicació a l’aula durant el curs anterior i la guia d’una 
mentora. 

 
 
 

La realització de projectes de treball globalitzat a primer 
d’ESO es du a terme al llarg d’una franja horària de 4 hores 
setmanals, durant els dos últims trimestres:  “Un còmic amb 
història” , “La línia del temps” i “Fem una ecofira”. La 
participació en els tallers d’experts del Programa Enginy 
complementa i estimula les actuacions de centre i els 
alumnes implicats. 

 
 

La creació d’un nou espai singular de treball a l’aula, amb la participació de la comunitat 
educativa a partir del premi rebut en el projecte Hack the school, forma part d’aquesta 
tasca contínua d’innovació.  
https://www.instagram.com/hacktheschoolmyp/  

 
 
 

Actualment, el programa “Eines per al canvi educatiu” s’ha unit al conegut com “Escola 
Nova 21” que, juntament amb l’ “Associació de Mestres Rosa Sensat” i l’ ICE de la UAB 
s’han constituït, sota el Consorci d’Educació de Barcelona, en el programa XARXES PER 
AL CANVI en el que participem amb altres centres de primària adscrits al nostre Institut. 

 

PROJECTE EDUCATIU DE ZONA (PEZ)  

 
Les escoles i instituts públics de Sarrià Sant Gervasi hem elaborat un projecte educatiu de 
zona al llarg de dos anys. Des de les direccions hem treballat definint els trets d’identitat, 
els objectius pedagògics i les prioritats educatives compartides per oferir al barri, al 
districte i a la ciutat la continuïtat escolar pública de primària i secundària. 
Durant el curs actual estem compartint diferents activitats per treballar en Matemàtiques 
competencials. El curs anterior el tema transversal comú va ser la Perspectiva de gènere. 
https://institutmenendezypelayo.cat/projecte-educatiu-de-zona/ 
 



LLENGÜES ESTRANGERES 
 
 

Llengües estrangeres: Anglès, Francès i Alemany. 
 

Participació en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de 
llengües estrangeres. 

 
 

Anglès 
ü Com a primera llengua a tots els nivells de d’ESO i batxillerat nocturn, i opcional a 

batxillerat diürn 
ü Vocabulari en anglès a Tecnologia 1r ESO 
ü Auxiliar de conversa en anglès 
ü Taller extraescolar de migdia d’anglès a 1r ESO amb conveni amb l’IEN 
ü Colònies d’anglès a 1r ESO 
ü Conveni amb l’EOI3 alumnes de més de 15 anys per preparar B1 i B2 
ü GEP (Grup d’Experimentació en Plurilingüisme). 4t any 
ü Aplicació del programa CLIL i AICLE. Anglès a CCNN 1r ESO i Física i Química 2n 

i 3r ESO 
 

Francès 
ü Com a primera llengua opcional a batxillerat diürn 
ü Batxillerat i Baccalauréat ( Batxibac) a Batxillerat diürn 
ü Opcional com a segona llengua a tots els nivell d’ESO 
ü Viatge a París amb alumnes de 4t ESO i 1r de Batxillerat 
ü Viatge al Sud de França per alumnes de 2n ESO 
ü Presentació al títol DELF a Batxillerat (B1 i B2) 

 
Alemany 

ü Com a primera llengua opcional a batxillerat diürn 
ü Opcional com a segona llengua a tots els nivell d’ESO 
ü Intercanvi amb Institut de Mühlacker per a alumnes de 3r ESO 
ü Viatge a Berlín per a alumnes de 2n Batxillerat 
ü Presentació als exàmens Goethe A2 i B1. 

 
 

APRENENTATGE I SERVEI COMUNITARI 
 

APS o aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els 
participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo. Es pot definir també com una activitat complexa que integra el servei a la 
comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. 
En aquest curs APS Drets de les persones amb la Fundació Assís, Taller de 
sensibilització amb els sense sostre. 1r ESO i Reacciona a 4t d’ESO. 
https://institutmenendezypelayo.cat/projectes-aps/ 



MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA 

Pla de mediació 2018 2019 
 
La mediació de l’institut Menéndez y Pelayo, té com a objectius, fomentar les relacions 
positives i la resolució de conflictes donant prioritat al diàleg, la tolerància i el respecte.

Els alumnes aprenen a conviure intentant solucionar els problemes i diferències entre ells, 
que de vegades sorgeixen de les mateixes relacions i que poden interferir el ritme habitual 
de les classes i de l’entorn. 

Els  mateixos  alumnes  són els protagonistes de la gestió dels seus conflictes i de 
l’evolució i maduresa de la seva autonomia. 

Descripció de les activitats: 

1. Reunions i trobades a l’hora de pati amb els diferents grups mediadors de 2n i 3r 
d’ESO. 

2. Resolució de conflictes immediats. 

3. Propostes de treballs que ampliïn les expectatives i la maduresa dels alumnes: 

· Activitats interdisciplinàries amb altres àmbits 
· Diada de la Pau (30 de gener) 

4. Comissions diverses entre els alumnes de 2n i 3r fer concretar temes i activitats 
relacionades amb la mediació. 

5. Reunions generals de tots els alumnes integrants de mediació. (2 per trimestre). 

6. Setmana de formació pels nous alumnes voluntaris de 1r d’ESO al tercer trimestre. La 
formació la impartiran alumnes mediadors de cursos superiors (de 3r d'ESO a 1r de 
batxillerat). 

7. Lliurament del títol de mediadors per part dels tutors, als alumnes voluntaris mediadors 
de 1r d’ESO, una vegada hagin superat el curs de formació. 
El lliurament es farà al mes de juny. 

Objectius generals: 
 
 
1. Prevenir la violència escolar als centres educatius, potenciant l’aprenentatge d’una 

eina com és la mediació escolar, orientada a la resolució constructiva de conflictes. 
 

2. Ensenyar estratègies i habilitats necessàries per desenvolupar la funció de mediació 
en conflictes. 

3. Fomentar un clima socioafectiu entre les persones que participen en les activitats de 
mediació i de formació per aquesta, de tal manera que puguin experimentar una 
vivència de rencontre interpersonal. 

Mediació escolar 



REFORÇ ESCOLAR. PROGRAMA ÈXIT 

El programa Èxit, actualment, és un projecte de l’Àrea d’Innovació, Programes i Formació 
del Consorci d’Educació de Barcelona que es desenvolupa en cor responsabilitat amb els 
centres educatius. El programa s’organitza al voltant d’un institut i algunes de les seves 
escoles adscrites, a demanda dels equips directius que han presentat una sol·licitud 
conjunta per participar en la convocatòria del programa Èxit per a centres. Vol facilitar 
l’escolaritat en el pas de la primària a la secundària i per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 
6è de primària i d’ESO. Compta amb la implicació dels tutors de l’alumnat participant i 
amb l’acció de suport educatiu per part de joves estudiants, que sovint són exalumnes de 
l’institut, i que, atesa la vinculació i el rol de referents que adquireixen per a l’alumnat, 
s’anomenen amics i amigues grans. Les sessions de suport tenen lloc als espais de 
l’institut de secundària dues tardes a la setmana, en dies alterns, en sessions d’una hora i 
mitja. 

ÈXIT ESTIU  

El programa Èxit estiu s’emmarca en el Pla de suport a l’estiu per a l’alumnat de l’ESO, 
que impulsa l’Ajuntament de Barcelona com a extensió del programa Èxit acompanyament 
educatiu durant el curs escolar. 
El reforç es desenvolupa en sessions de 2 hores durant tres setmanes de juliol, més una 
sessió els primers dies de setembre, a concretar amb cada institut. Els participants poden 
optar a una activitat esportiva, que és totalment gratuïta, optativa i restringida a aquell 
alumnat que participa i assisteix regularment a l'activitat d'estudi. 

PROJECTE DE LA HISTÒRIA DE L’INSTITUT  

L'Aula històrica reuneix mobiliari escolar, però també llibres, mapes, discos, etc. de 
manera que esdevé un espai ple de fonts històriques materials, que ofereixen un punt de 
partida ideal per conèixer la història del centre. La ubicació permanent de l'aula permet 
convertir els estudiants en investigadors de la història de l'institut i aconseguir que, amb 
aquest coneixement, arribin a estimar i sentir-se orgullosos d'un lloc en què passaran una 
part important de la seva vida. Un passeig per la història de l' Institut Menéndez y Pelayo 
que serveix de base per al dossier de l'alumnat que s'utilitza per a dur a terme el Treball 
de síntesi de 1r d'ESO. 



PROJECTE DIVERSITAT 
 

Entenem el tractament a la diversitat com l’atenció a les diferències en els ritmes 
d’aprenentatge i també com atenció a la millora de la convivència. 

 
 

MESURES 
(ordenades de 
menys a més 
específiques) 

 
1r 

 
2n 

 
3r 

 
4t 

 
Grups tutoria 
heterogenis i 
desdoblaments 
a les matèries 
instrumentals 

 
 
Agrupacions heterogènies per a les matèries instrumentals 
(dels 4 grups de tutories es fan 6 grups de ràtio equivalent). 

 
 
Utilització de 
les matèries 
optatives per a 
reforçar les 
competències 
bàsiques 

 
Organització del 
currículum d’optatives 
per millorar 
competències i ampliar 
coneixements: 
optatives de francès i 
alemany per als 
alumnes amb més 
autonomia i optatives 
per millorar les 
competències bàsiques 
(habilitats cognitives, 
socials i emocionals). 

 
S’imparteixen les 
optatives d’oferta 
obligada 
d’Emprenedoria i 
Cultura Clàssica. 

 
Les matèries 
optatives 
d’oferta 
obligada 
s’organitzen 
en itineraris. 

 
Adaptació dels 
criteris 
d’avaluació 

 
Aquesta adaptació pot consistir en l’aplicació d’algunes de les 
mesures següents: oferir a l’alumne/a alternatives d’avaluació 
amb treballs o projectes, a l’hora de corregir els exàmens 
prioritzar les preguntes més bàsiques o bé augmentar la 
proporció de l’actitud de treball i de l’esforç en la qualificació 
final de l’avaluació. 

 
Adaptació dels 
criteris 
metodològics 

Els criteris metodològics poden ser: l’anticipació del contingut 
del tema, facilitar material escrit per evitar la còpia 
innecessària, complementar proves escrites amb proves 
orals, pactar els errors ortogràfics prèviament, reduir el volum 
d’activitats a realitzar, permetre l’ús de la calculadora 
o d’algun tipus de pauta per resoldre els problemes. 

Plans 
individualitzats 

Per als alumnes amb dificultats d’aprenentatge o amb altes 
capacitats que impliquen adaptació dels objectius i continguts 
a més dels criteris d’avaluació i metodològics. 



 

SERVEI  DE  BIBLIOTECA 
 

La biblioteca participa activament en el disseny, planificació i realització d’activitat del 
PLEC i és un dels agents crítics relacionat amb el mateix. 

 
Treballem des dels tres eixos de la lectura: 

 
· Aprendre a llegir (tenir una bona competència lectora) 
· Aprendre a aprendre (competència informacional) 
· Gust per llegir (construir un hàbit lector perdurable) 

 
Totes les activitats que realitzem des de la biblioteca, tenen com a objectiu treballar dins 
d’aquests tres àmbits. 

 

 
1r ESO 

· Formació d’usuaris (Presentació de la biblioteca al nou alumnat) 
· Presentació dels nous llibres que han entrat a la biblioteca el curs actual 
· Acompanyament a l’alumnat dels processos de cerca d’informació i documentació en els 

treballs globalitzats 

2n ESO 
· Novel·la policíaca i de detectius 
· Efemèrides literàries 

3r ESO · Tècniques de resums 
4t ESO · Activitat Shakespeare (optativa de teatre) 

1r Batx. 
· Presentació del servei TR (Treball de recerca) 
· Tallers de fonts d’informació (Treball de recerca) 

2n Batx. 
· Taller de redacció de bibliografia (Treball de recerca) 
· Taller “Com realitzar una exposició oral” (Treball de recerca) 

Tots els 
nivells 

· Exposicions literàries temporals 
· Club narratiu de jocs de rol 

 
Professorat 

· En col·laboració i a petició del professorat, des de la biblioteca preparem lots 
temàtics, maletes viatgeres, o reculls de recursos bibliogràfics (digitals i físics) per 
treballar a l’alumnat. 

 
HUB 

cultural 

· La biblioteca escolar també és un agent cultural que fa de nexe amb la resta d’agents 
lectors i literaris del districte. En relació a aquesta línia de treball aquest curs farem: 

- Preparació i participació en “La Marató de la Lectura” del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi 

 
 

ACCIÓ TUTORIAL. ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ TUTORIAL 
 

· Un tutor/a per grup. Una hora a la setmana amb el grup classe i una hora d’atenció 
individual. 

· Activitats del pla lector amb el bibliotecari un cop al trimestre a l’hora de tutoria. 
· Seguiment periòdic del grup per part de l’equip docent. 
· Hora d’atenció a les famílies setmanalment amb el tutor. 
· Reunió d’inici de curs amb les famílies. 
· Reunió de pares delegats del grup amb el tutor després de la primera avaluació per 

comentar els resultats educatius i la cohesió de grup. 
· Reducció de la ràtio d’alumnes en les àrees instrumentals: castellà, català i 

matemàtiques. 
· Comunicació amb les famílies via e-mail de les absències dels seus fills/es. Primera 

hora matí, després del pati i a la tarda. 
· Seguiment individual a través de l’agenda i la tutoria virtual de comunicació. 
· Calendari virtual on les famílies poden veure la programació d’activitats de tutoria. 



ACCIÓ TUTORIAL ESO. CONTINGUTS DEL CURS 2018 – 2019 
 

 
Presentació de l’espai Casa Sagnier. 1r eso 
Festa de benvinguda de pares. 1r eso 
Presentació de la Biblioteca. 1r eso 
Tallers per celebrar la Castanyada. 1r eso 
Perills d’ Internet. 1r eso 
Lectura audiovisual. Sabem llegir imatges?. 1r eso 
Sortida de benvinguda per cohesionar els grups a Mas Banyeres 1r eso 
Taller per aprendre a parlar en públic. 1r eso 
Xerrada d’ un voluntari de l’ associació ASSÍS que ajuda a les persones sense sostre i visita al centre 
de l’associació. 

  1r eso 

Celebració de la festa de carnestoltes. 1r eso 
Educació emocional. 1r eso 
Xerrada sobre la protecció de dades. 1r eso 
Passaclasses informatiu 2n eso 
Comença el joc. Es parla sobre lleis, drogues, alcohol, assetjament escolar, identificacions policials, 
etc. 

2n eso 

Activitat Pla lector 2n eso 
Relacions afectives: Amb diferents dinàmiques es tracten mites relacionats amb l’afectivitat, la 
sexualitat, la violència de gènere. 

2n eso 

Malestar 2.0. Els riscos a les xarxes socials  2n eso 
Taller de sexualitat 2n eso 
HHSS, Bulling i ciberbullying 2n eso 
Oratòria 2. 2n eso 
Xarxes socials. Per a què serveixen? 2n eso 
Ens faran la projecció de la pel·lícula “Campeones” 2n eso 
Compartir idees: “l’entrepà...paper d’alumini o carmanyola?”; “embolcalls d’entrepans com a 
paradigma de convivència” 

2n eso 

Passaclasses informatiu 3r eso 
Taller malbaratament alimentari. 3r eso 
Taller sobre violència de gènere. 3r eso 
Consum de substàncies . 3r eso 
Tècniques resums/booktailer 3r eso 
Taller d’oratòria 3 3r eso 
Projecte Visc, convisc i participo. 3r eso 
Gestió de la identitat digital. Qui som i com som a internet? 3r eso 
Depressió i altres trastorns en l'adolescència  3r eso 
Compartir idees: Cànnabis, genètica i trastorns mentals: tenen res a veure? 3r eso 

Passaclasses informatiu 4t eso 
Taronges imperfectes Teatre que treballa per a la igualtat de gènere 4t eso 
I tu què vols fer? Xerrada d’orientació post-ESO 4t eso 
Taller “Masclisme a les aules” 4t eso 
Odi i llibertat d’expressió a la xarxa. 4t eso 
Taller sobre els interessos professionals 4t eso 
Conèixer totes les propostes d’estudis després de l’ESO 4t eso 
Trastorns de la conducta alimentària 4t eso 
Sortides acadèmiques i professionals després de l’ESO. 4t eso 
Xerrada d’orientació sobre el Batxillerat 4t eso 
Xerrada d’orientació sobre totes les possibles sortides al sistema educatiu en finalitzar l’ESO 4t eso 



PROJECTE SETMANES TEMÀTIQUES: DE LA CIÈNCIA, DE LES ARTS I DE LES 

LLETRES 

 
 
Amb conferències, tallers, exposicions i sortides fora de l’ institut 

 
 
 
 Setmana de la ciència al novembre 
 

                   
 
 
 
 Setmana de les arts i de les lletres a l’abril i diada de Sant Jordi 
 



HORT ESCOLAR, ESCOLES + SOSTENIBLES I COMISSIÓ AMBIENTAL 
 

L'hort de l'institut va ser la gènesi d'un projecte d'educació mediambiental al nostre centre, 

entenent-la com un procés interdisciplinari que prepara els/les alumnes per a comprendre 

les interrelacions dels éssers humans entre si i amb la naturalesa, tot circumscrivint-lo dins 

d'un projecte educatiu global. 

 
Volem que progressivament l'hort sigui més que un recurs de l'institut, sinó també un 

element generador de propostes de treball des de les diverses àrees curriculars i línies 

transversals. 

 
Actualment les activitats que es realitzen a l'hort s'inscriuen en la matèria optativa 

d'Ecologia Urbana de 2n d'ESO. També s'hi realitzen estudis per a Treballs de Recerca de 

Batxillerat i està disponible per a treballs proposats des dels diferents departaments del 

nostre centre. 

 
Entre les diferents tasques que es fan a l'hort per part de l'alumnat estan: 

· Posar en marxa l'hort després de l'estiu 

· Estudiar les eines i materials 

· Organitzar els cultius 

· Sembrar i plantar 

· Utilitzar els sistemes de reg 

· Estudiar la flora i fauna associada a l'hort 

· Estudiar i mantenir de les plantes i arbres de l'institut 
 
 
 

 
 

PROJECTE PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI  

El pati està obert al barri tots els diumenges d’11 a 14 hores. 
 
 

PLA CATALÀ DE L’ESPORT 



PROJECTES SINGULARS DE CENTRE 2018-2019 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 
· Pla lector i servei de Biblioteca amb la col·laboració de l’AMPA 

· Impuls a la lectura a 1r i 2n d’ESO a l’hora de tutoria a la biblioteca 

· Blog “Les veus del Menéndez” a l’ampliació de currículum a 4t ESO 

· Curs d’Oratòria a l’ampliació de currículum a 4t ESO i sessions puntuals 

d’assessorament per a les exposicions dels treballs de síntesi a l’ESO i del treball de 

recerca a 1r Batxillerat. Amb la col·laboració de l’AMPA 

· Llengües estrangeres: Anglès, Francès i Alemany 

· Participació en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 

de llengües estrangeres 

· Anglès primera llengua a tots els nivells de diürn i nocturn 

 
- Vocabulari en anglès a Tecnologia 1r d’ESO 

- Taller extraescolar de migdia d’anglès a 1r d’ESO amb conveni amb l’IEN 

- Colònies d’anglès a 1r d’ESO 

- Conveni amb l’EOI3 alumnes de més de 15 anys per preparar B1 i B2 

- GEP (Grup d’Experimentació en Plurilingüisme). 3r any 

- Aplicació del programa CLIL i AICLE. Anglès a CCNN 1r d’ESO i Física i Química 

2n i 3r d’ESO 

 
· Francès primera llengua a Batxillerat diürn 

- Batxillerat i Baccalauréat ( Batxibac) a Batxillerat diürn  
- Francès segona llengua a tots els nivell d’ESO 

- Viatge a París amb alumnes de 4t ESO i 1r de Batxillerat 

- Viatge al Sud de França per alumnes de 2n ESO 

- Presentació al títol DELF a Batxillerat. B1 i B2 

- Teatre en francès “Artistes pedagogs” per a alumnes Batxibac. 

 
· Alemany primera llengua a Batxillerat diürn 

 

- Alemany segona llengua a tots els nivells d’ESO 

- Intercanvi amb Institut de Mühlacker per a alumnes de 3r d’ESO 

- Viatge a Berlín per a alumnes de 2n Batxillerat 

- Presentació als exàmens Goethe A2 i B1 

 
· Pla d’acollida per a l’alumnat nouvingut 



PROJECTES PER DESPERTAR L’ESPERIT CIENTÍFIC I EL FUTUR PROFESSIONAL 

 
· Ecologia urbana: Hort urbà a la cinquena planta. Optativa 2n d’ESO 

· Fem una ecofira. Projecte de treball globalitzat a 1r d’ESO 

· Projecte Enginy del Consorci, Taller d’experts “Un còmic amb història” 

· Presentació als “Premis extraordinaris de Batxillerat” 

· Presentació a la Mostra de treballs de recerca  de Sarrià - Sant Gervasi 

· Projecte Explainers. Alumnes guia al Cosmo Caixa,  4t d’ESO i Batxillerat 

· Participació en les Proves Cangur, ESO i Batxillerat 

· Participació en l’Olimpíada de la filosofia i a la Lliga de debat de secundària 

· Projecte “Bojos per la ciència” i “Joves i Ciència” 

· Participació en escoles sostenibles a 3r d’ESO 

 
PROJECTES ARTÍSTICS 
· Companyia de teatre Institut Menéndez y Pelayo. De 3r d’ESO a 2n Batxillerat 

· Projecte Creadors en Residència a 4t ESO: Mercè Soler en residència a l’institut en 
col·laboració amb MNAC i A Bao A Qu. https://bit.ly/2BMSW3p. 

· Mostra de fotografies filosòfiques 

· Teatre amb “Artistes pedagogs” per a 3r d’ESO i  Batxibac 

· Diada de Sant Jordi 

· Literàpolis a 4t d’ESO 

· Projecte Videopoemes a 1r d’ESO 

· Constel·lacions Mercat de les Flors a 1r ESO 

 
PROJECTES D’APRENENTATGE i SERVEI 

· APS Drets de les persones amb la Fundació Assís 

· Taller de sensibilització amb els sense sostre a 1r d’ESO 

· Entitats de barri i cultura i valors a 4t d’ESO 

· Activitats a l’hort a 2n d’ESO 

· APS REACCIONA. Elaboració vídeo per a una ONG. Optativa Informàtica a 4t d’ESO 

 
PROJECTES DE CONVIVÈNCIA, VALORS I PERTINENÇA AL CENTRE 
· Activitats de dinamització de l’Assemblea de Delegats 

· Servei de Mediació escolar 

· Formació nous alumnes mediadors 

· Celebració dia de la Pau 

· Interculturalitat. A la matèria de Cultura i valors ètics a 3r d’ESO 

· Audiència pública. A Cultura i valors ètics 3r d’ESO 

· Projecte museístic “Història de l’ institut” i xarxa d’escoles històriques ,XEHB 

· La línia del temps. Projecte de treball globalitzat a 1r d’ESO 

· Projecte Jardí vertical amb l’Associació de famílies de l’institut. Pla Clima Ajuntament de 
Barcelona 

· Et sona. Timbre musical https://institutmenendezypelayo.cat/et-sona-timbre-musical/. 



 
 

· Programa de Salut i Escola amb infermera al centre 
· Patis Oberts al Barri els diumenges de 11 a 14 hores 

· Biblioteca oberta a partir del 30 d’octubre 

· Festa de Benvinguda a l’octubre 

· Festes de final de trimestre, castanyada a 1r ESO, carnestoltes i festa de final de 

curs 

· Comiats de graduació d’ ESO i Batxillerat amb alumnat i famílies 

PROJECTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMB L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MyP 

· Taller extraescolar de migdia d’anglès a 1r ESO amb conveni amb l’ IEN 

· Taller de Teatre 

· Activitats extraescolars esportives en competicions escolars organitzades pel CEEB 

- Futbol sala Escolar 

- Bàsquet Escolar 

- Voleibol Escolar 

- Futbol Sala Federat 

 
Grup de teatre amb alumnat d’ ESO i Batxillerat 

 

 

 



MARC HORARI 

 

      1r, 2n i 3r ESO 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4t ESO i Batxillerat diürn 

  

  8.15         11.15 11.45     14.45         

DILLUNS                           

                                            

DIMARTS                         

                                            

DIMECRES                             

                                            

DIJOUS                             

                                            

DIVENDRES                             

                                            

 

 

 

 

 

          Batxillerat nocturn 

 

  17.00 17.30   20.00 -20.20   22.00 22.15 

DILLUNS                       

                        

DIMARTS                       

                        

DIMECRES                     

                        

DIJOUS                     

                        

DIVENDRES                       

                        

  8.15         11.15 11.15   13.45   15.15     17.15 

DILLUNS                             

                                            

DIMARTS                       

                                            

DIMECRES                               

                                            

DIJOUS                             

                                            

DIVENDRES                 14.45           

                                            



CURRÍCULUM COMÚ ESO 
 
 
 
 

Matèries comunes 1r 2n 3r 4t 
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 

Llengua estrangera anglès 3* 4 3 3 

Ciències socials: geografia i història 3* 3 3 3 

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3* - 2 - 

Ciències de la naturalesa: física i química - 3 2 - 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Educació física 2 2 2 2 

Música 2* 2 - - 

Educació visual i plàstica 2* - 2 - 

Tecnologia 2* 2 2 - 

Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1 

Tutoria 1 1 1 1 

Treball de síntesi / Projecte de recerca (1) (1) (1) (1) 
 

(1) Sense assignació horària 
* Entre aquestes matèries s’elaboren sis hores setmanals de treball globalitzat en el currículum de 1r d’ESO. 

 
 
 
 

CURRÍCULUM OPTATIU DE CENTRE (ESO) 
 
 

DE 1r A 3r D’ESO 
 

 HORES SETMANALS 

OPTATIVES 1r ESO 2n ESO 3r ESO 

Segon idioma francès 2 2 2 

Segon idioma alemany 2 2 2 

Aprendre a aprendre 2 - - 

Hort - 2 - 

Orientació - 2 - 

Cultura clàssica - - 2 

Emprenedoria - - 2 



4t D’ESO 
 
 

FRANJA MATÈRIES OPTATIVES HORES SETMANALS 

 

 
1 

Biologia i geologia  
 

3 

Física i química 
Filosofia 

Visual i Plàstica 
Informàtica 

 
 

2 

Biologia i geologia  

 
3 

Física i Química 
Llatí 
Arts escèniques 
Tecnologia 
Visual i Plàstica 

 

 
3 

Francès  
 

3 
Alemany 
Visual i Plàstica 
Música 
Informàtica 

 
 

AMPLIACIÓ DEL CURRÍCULUM 
(L’alumne/a farà una optativa diferent 

cada trimestre) 

Planificant el meu futur  
 

1 
STEM 
Ciència ficció 
Memòria històrica 
Storytellers 
Oratòria 
Blog 

 
 
 

CURRÍCULUM COMÚ BATXILLERAT DIÜRN / NOCTURN 
 
 
 

MATÈRIES 1r D 2n D 1r NOCT 2n NOCT 
Llengua catalana i literatura 2 2 2 2 
Llengua castellana i literatura 2 2 2 2 
Llengua estrangera 3 3 3 3 
Educació física 2 - - - 

Filosofia 2 - 2 - 
Ciències per al món contemporani 2 - 2 - 
Història de la filosofia - 3 - 3 
Història / Història en francès Batxibac - 3 / 3 - 3 
Tutoria 1 1 1 1 
Treball de recerca - (*) - (*) 

(*) Sense assignació horària 



CURRÍCULUM OPTATIU DE CENTRE (BATXILLERAT DIÜRN) 
 
 
 

 
FRANJA 

 
MATÈRIES DE MODALITAT / OPTATIVES 

HORES / SET 
1r        

BATXILLERAT 

HORES / SET 
2n       

BATXILLERAT 
 

1 
Matemàtiques I i II  

4 
 

4 Llatí I i II 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II 

 

 
2 

Física I i II 4 4 
Ciències de la terra 4 4 
Economia d’empresa 4 - 
Literatura universal 4 - 
Psicologia i Sociologia (Optativa) - 4 
Història de l’art - 4 

 
 
 

3 

Biologia I i II 4 4 
Tecnologia industrial I i II 4 4 
Història del món contemporani 4 - 
Literatura catalana 4 - 
Història de França i Lit. Francesa (BATXIBAC) (Optativa) 2 + 2 2 + 2 
Cultura audiovisual (Optativa) - 4 
Geografia - 4 

 
 
 

4 

Química I i II 4 4 
Dibuix tècnic I i II 4 4 
Economia 4 - 
Grec I i II 4 4 
Història de la música (Optativa) 4 - 
Economia d’empresa - 4 
Literatura castellana - 4 

 
 

CURRÍCULUM OPTATIU DE CENTRE (BATXILLERAT NOCTURN) 
 
 
 
 

MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT / OPTATIVES 
HORES / SET 

1r BATXILLERAT 
HORES / SET 

2n BATXILLERAT 

 
CIÈNTIFIC 

I 

TECNOLOGIC 

Matemàtiques 4 4 
Física 4 4 
Química 4 4 
Biologia 4 4 
Psicologia (Optativa) - 2 
Estadística (Optativa) - 2 
Estada a l’empresa (Optativa) - 2 

 
 

HUMANITATS 

I CIÈNCIES 

SOCIALS 

Matemàtiques socials 4 4 
Llatí 4 4 
Economia d’empresa 4 4 
Història del món contemporani 4 - 
Literatura castellana 4 - 
Literatura catalana - 4 
Història de l’art - 4 
Psicologia (Optativa) - 2 
Estadística (Optativa) - 2 
Estada a l’empresa (Optativa) - 2 



ACTIVITATS ESCOLARS 

 
 

Calendari virtual a la pàgina web on les famílies poden consultar les activitats escolars 
 

1r ESO 
 

- Mas Banyeres 
- Colònies lingüístiques en Anglès 
- Teatre del Liceu 
- Diada escolar de la Pau i la no violència 
- Teatre en llengua catalana 
- Tallers setmanes temàtiques 
- Torneig esportiu 
- Activitats Casa Sagnier 
- Visita a les instal·lacions de TV3 
- Visita al Refugi de la plaça del Diamant 
- Visita a l’Auditori 
- Visita al Monestir de Pedralbes 

 

2N ESO 
 

- Canal olímpic 
- Teatre en llengua catalana 
- Tallers setmanes temàtiques 
- Bateig de vela 
- Viatge al Sud de França (Francès) 
- Torneig esportiu 
- Xerrades culturals (Anglès) 

 
 

3r ESO 
 

- Teatre en llengua castellana 
- Teatre en llengua catalana 
- Taller interculturalitat 
- Participació Audiència Pública districte 

Sarrià - Sant Gervasi 
- Visita Fundació Alícia 
- Intercanvi a Mühlacker (Alemany) 
- Tallers setmanes temàtiques 
- Danses celtes (Anglès) 
- Raquetes de neu a Rasos de Peguera 



4t ESO 
 
 

- Danses celtes 
- Taller prevenció de la violència de gènere 
- Esquiada a la Cerdanya 
- Teatre en llengua catalana 
- Visita al Cosmo Caixa. 
- Tallers setmanes temàtiques 
- Saló de l’Ensenyament 
- Taller Ja saps què faràs? Casa Sagnier 
- Activitat Porta 22 interessos professionals 

 
 

 
1r BAT 

 
- Caminada per Collserola 
- Cicle de conferències Setmana de la Ciència 
- Teatre en llengua castellana 
- Teatre en català 
- Viatge a Itàlia 
- Activitats setmanes temàtiques 
- Sortida a la Mina de la sal de Cardona 
- Palau de la Música 
- Viatge a París 

 
 

 
2n BAT 

 
- Cicle de conferències Setmana de la Ciència 
- Visita a Tarragona (Clàssiques) 
- Activitats a la Filmoteca Nacional de Catalunya (Cultura 

audiovisual) 
- Taula   rodona   amb   antics  alumnes  universitaris: I 

després del batxillerat, què? 
- Caixa Fòrum 
- Saló de l’Ensenyament 
- Teatre en castellà 
- Teatre en català 
- Activitats setmanes temàtiques 
- Activitats d’orientació a CFGS i Universitats 



 

SERVEI DE MENJADOR 
 

L’Institut Menéndez y Pelayo disposa de servei de menjador amb cuina pròpia on 
s’elaboren diàriament els diferents menús. 

 
Els menús són programats per una dietista de l’empresa amb el vistiplau de la 
comissió que té l’AMPA i es publiquen a la web mensualment. Aquesta comissió 
examina la qualitat d’aquests menús. Tanmateix es fan periòdicament enquestes de 
satisfacció entre els alumnes usuaris del menjador. 

 
La gestió del menjador és externa i aquest curs ha estat a càrrec de l’empresa 
COMERTEL, que és la que fa els cobraments a través d’una entitat bancària. 

 
Els alumnes que volen fer ús del menjador de manera esporàdica poden comprar els 
tiquets al menjador i els lliuraran al monitor que controla l’assistència. 

 
S’ofereix també la possibilitat que l’alumne porti el seu dinar en una “CARMANYOLA” 
abonant una petita quantitat cada dia que utilitzi aquest servei. 

 
Un equip de monitors organitza, controla i ajuda al correcte funcionament dels serveis 
de menjador. Aquests monitors s’encarreguen també de la vigilància dels alumnes al 
pati. El servei de biblioteca també romandrà obert durant l’hora del menjador. 

 
L’Institut controla l’assistència dels alumnes al menjador i comunica als pares 
qualsevol incidència. 

 
 
 

                                                                       



 

 

 

 



 



ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

MENÉNDEZ Y PELAYO 

L’Associació esportiva Menéndez y Pelayo és una entitat sense ànim de lucre, que aposta 
per fomentar l’esport de base educatiu al nostre centre i barri. Creiem en l’esport com a 
mitjà per construir una ciutadania responsable, saludable i cohesionada. 

Equip Femení de Voleibol MyP 

  
                                                                                               Equip Masculí Preinfantil de Futbol Sala MyP 

                                                                                

 

· Futbol Sala Escolar 
· Bàsquet Escolar 
· Voleibol Escolar 
· Futbol Sala Federat 
· Tennis taula 
· Hip hop 
· Teatre 1r i 2n d’ESO 
· Anglès oral 1r i 2n d’ESO 



JORNADA DE PORTES OBERTES 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MYP 

Durant la setmana del 16 al 20 de setembre a les pistes poliesportives del Institut 
Menéndez y Pelayo es realitzaran diverses activitats de futbol sala, bàsquet i voleibol, per 
tal de que l'alumne prengui contacte amb les activitats i pugui decidir quina li agradaria més 
practicar durant l'any. 

Aquestes activitats van destinades als alumnes de 1r i 2n d'ESO de l’Institut Menéndez y 
Pelayo tot i que també poden venir companys d’altres escoles. 

El cost de l'activitat serà completament GRATUÏT. 

 
Equip Femení Infantil de Voleibol MyP 

 

Equip Masculí Cadet de Futbol Sala MyP 

 

 
 

A la web: 
http://aeemenendezypelayo.com (Assoc.esportiva) 

 
Al mateix centre: 
Institut Menéndez y Pelayo 
Via Augusta, 140 
08006 Barcelona 
Tel. 932002755 

 
Coordinació d’esports: 
Roberto Illgen / cemenendezypelayo@gmail.com 
 



 

 

 

Projecte Identitats. Treball creatiu realitzat a Educació visual i plàstica  per l’alumnat de l’optativa de 4t d’ ESO. Exposat al passadís 
de la planta baixa de l’ institut. 

INFORMACIÓ DE CONTACTE I ATENCIÓ 
 

Via Augusta, 140 
08006 Barcelona 
Telèfon: 932002755 

 

Web: http://institutmenendezypelayo.cat  
E-mail: a8013226@xtec.cat 

 

Horari d’atenció de Secretaria 
 

Matí: de 10 hores a 13 hores, de dilluns a divendres. 

Tarda: de 17 hores a 19 hores, dilluns i dimarts. 


