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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 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. 
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EL BATXILLERAT AL NOSTRE CENTRE 

 
 
QUÈ ÉS EL BATXILLERAT? 
 
El batxillerat forma part de l’educació secundària post obligatòria i es distribueix en dos 
cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, 
si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació 
especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació. 
 
Al nostre centre oferim la modalitat d’Humanitats i ciències socials i la modalitat de Ciències 
i tecnologia, que els alumnes podran cursar en règim nocturn o diürn. 
 
També donem la possibilitat als nostres alumnes de cursar el Batxibac, un currículum mixt 
relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat, que consisteix a fer un terç de l'horari 
lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i 
Història de França. 
 
 
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. 
 
 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 desprès de la primera avaluació per 

comentar els resultats educatius i la cohesió de grup. 
 
 Comunicació amb les famílies, via e-mail, de les absències dels seus fills/es. Primera 

hora matí, desprès 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 a 

través de la nostra pàgina web. 
 
 
ACCIÓ TUTORIAL DE BATXILLERAT. CONTINGUTS DEL CURS 2018 – 2019 
 
Objectius del PAT de batxillerat: 
 
1. Conèixer les característiques del grup classe i dinamitzar-lo. 

 
 Reunió informativa per comprovar les matèries de modalitat triades, explicar els 

mecanismes d’interpretació de l’horari. 
 



 

 Reunió informativa per explicar el funcionament general: què fer quan s’està malalt, 
quan s’arriba tard, quin material s’ha de portar a les classes i quin no, les estones 
que hom pot sortir de l’Institut. 
 

 Afavorir la participació en l’estructura de gestió del centre (Delegats/des, 
representació... )  i en les diverses activitats extraescolars que s’hi realitzin. En 
aquest sentit seria bo que l’alumnat presentés propostes en el marc de la tutoria. 
 

2. Omplir les fitxes tutorials. Sessió informativa del tutor/a entorn del calendari del curs i el 
sistema d’avaluació específic del batxiller. Destacar el tema de les matèries pendents de 
1r de Batxillerat a 2n de batxillerat. 
 

3. Controlar l’assistència a les classes i traspassar informació al centre i a les famílies. 
 

4. Coordinar l’avaluació inicial del grup a l’inici del curs per diagnosticar les dificultats 
d’aprenentatge i prendre decisions amb la Junta d’Avaluació, les quals es comunicaran 
a les famílies. 

 
Sessió informativa per als alumnes de primer per presentar la manera d’estudiar i 
planificar el temps de feina en els estudis de batxillerat. 
Taula rodona d’orientació acadèmica i professional amb antics alumnes del nostre 
Institut, adreçada als alumnes de segon de batxillerat. 

 
5. Autoavaluacions trimestrals: l’alumne farà un raonament sobre el resultat de l’avaluació 

amb les qualificacions obtingudes i les esperades. Tot seguit farà una llista de tots els 
aspectes que pensa millorar i, al costat, una altra llista amb la solució que consideri més 
adequada. 

 
6. Potenciar entre els membres del grup unes relacions basades en la col·laboració, el 

respecte i la solidaritat, així com les relacions entre les diferents modalitats del 
batxillerat. 

 
7. Seguiment de l’evolució del TR. 

 
8. Ajudar l’alumnat en la presentació del TR. Valorar l’experiència ja a segon de batxillerat. 

 
9. Seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne, contactes amb l’equip de professors 

del grup i amb les famílies sota necessitat dels tutors i/o demanda. 
 

10. Preparar l’alumnat per assolir en bones condicions el final de curs i orientar-lo de cara al 
seu futur immediat (PAU, cicles formatius, món del treball...). 

 
11. Assessorar i orientar la tria de matèries per part de l’alumnat que decideixi matricular-se 

a les PAU. 
 

12. Orientar, individualment, l’alumnat que hagi obtingut uns resultats no satisfactoris durant 
la tercera avaluació per tal de preparar l’avaluació final. 

 
13. Reforçar l’alumne/a per tal que aconsegueixi la maduresa i autonomia que cal per 

enfrontar-se al seu futur. 
 

14. Ajudar en l’organització de la festa de graduació a alumnat de segon per tal 
d’acomiadar-los amb estimació. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

MARC HORARI 
 

 
    Batxillerat diürn 
 

 
 
     

     
 
Batxillerat nocturn 
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    CURRÍCULUM COMÚ BATXILLERAT 2018 2019 DIÜRN / NOCTURN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Sense assignació horària 

 
 
 
            CURRÍCULUM OPTATIU DE CENTRE 2018 2019 (BATX DIÜRN) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 - 3 / 3 - 3 

Tutoria 1 1 1 1 

Treball de recerca - (*) - (*) 

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 2018 2019 (BATX NOCTURN) 
 
 

 
Possibilitat de cursar a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) altres matèries de modalitat. Màxim 2 per curs. 

 
 

SETMANA D’EXÀMENS 
 
Al batxillerat, cada trimestre, es realitza una setmana d’exàmens. Durant aquesta setmana 
s’aturen les classes, amb l’objectiu que els alumnes puguin concentrar-se únicament i 
exclusiva en l’estudi i en la realització de les diferents proves. 
 
Faran cada dia entre 2 i 3 exàmens, que tindran una durada aproximada d’1 hora i 30 
minuts. 
 
Aquesta metodologia permet que els alumnes es vagin habituant als sistemes emprats per 
les universitats i al tipus de proves que realitzaran a les Proves d’Accés a la Universitat. 
 
 

QUÈ ÉS EL BATXIBAC? 
 
El Batxibac és el programa que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt amb l’objectiu 
d’obtenir la doble titulació batxillerat-baccalauréat. S’imparteix en centres específicament 
autoritzats pel Departament d’Ensenyament i implica la realització d’un terç de l’horari lectiu 
del batxillerat en llengua francesa i l’estudi de les matèries específiques de Llengua i 
literatura franceses i Història de França. 
 
L’alumnat que hagi cursat aquest currículum i hagi superat totes les matèries obtindrà el 
títol de batxiller. Per assolir el diploma de baccalauréat haurà de superar, a més, una prova 
externa en francès. 
 
La proposta del Batxibac al nostre institut respon a l’objectiu d’oferir una formació de 
qualitat en llengües estrangeres, ampliar el coneixement de la realitat històrica, social i 
política francòfona  i fomentar la cooperació i la integració europees. Al mateix temps, es 
vol afavorir l’assoliment del nivell B2 del Marc europeu comú de referència en llengua 
francesa per part del nostre alumnat. 

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 



 

CONDICIONS D’ACCÉS 
 
Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell de francès equivalent al B1 del 
Marc europeu comú de referència per a les llengües amb el certificat de nivell intermedi de 
les EOI, el diploma B1 del DELF Scolaire o del DELF Junior.  
 
També es podrà acreditar el nivell per alguna de les vies següents: 
 
– Amb un justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat. 
– Superant una prova de nivell que proposarà el nostre centre. 
 
D’altra banda, es tindran en compte les notes obtingudes a l’ESO per a l’admissió al 
programa. La intenció és formar un grup reduït d’alumnes que tindrà un seguiment específic 
per tal garantir la qualitat d’aquest programa d’excel·lència educativa. 
 

 
EL TREBALL DE RECERCA 

 
 
ASPECTES GENERALS 
 

 És un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació. 
 És obligatori per a tot l’alumnat de batxillerat. 
 El professorat assessora i supervisa totes les fases de la realització del treball. 
 La dedicació horària de l’alumnat és de 70 hores aproximadament. 
 Es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat. 
 
Puntuació 
 
 La seva puntuació representa el 10% de la nota final de batxillerat. 
 Qualificació mitjana de batxillerat= 0,9*M + 0,1*TR, on M és la mitjana aritmètica de les 

notes de totes les matèries de batxillerat i TR és la nota del treball de recerca. 
 
Nota: L’alumnat que s’incorpora al batxillerat amb la titulació de tècnic/a o superior de 
formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esport tindrà dret a la 
convalidació de les matèries optatives del batxillerat i del treball de recerca. 
 
 
EL TREBALL DE RECERCA AL NOSTRE CENTRE 
 
Per a que l’alumnat pugui assolir amb èxit les competències requerides per a la realització 
del treball de recerca es porten a terme diferents jornades i tallers: 
 
  Introducció a la recerca i lliurament del dossier sobre el TR. Xerrada 

general per conscienciar als alumnes del valor formatiu i humà que 
comporta la preparació, organització i realització del treball de recerca. 

  Tallers a la biblioteca sobre recerca d’informació i bibliografia. 
  Taller d’oratòria realitzada per la Sra. Esther Sardans. 
  Visita a la mostra de Treballs de Recerca de Sarrià-Sant Gervasi. 

 
 Finalistes de la mostra de 

recerca jove de Barcelona 



 

   

LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 

 
 
ASPECTES GENERALS 
 
 Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes 

les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d’accés 
a la universitat (PAU). 
 

 L’objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les 
competències adquirides en el batxillerat. 

 
 Les PAU són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya, i es 

realitzen simultàniament a fi de garantir al màxim la igualtat d’oportunitats dels 
estudiants que s’hi presenten. 

 
 Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre). 

 
 No hi ha límit de convocatòries per superar les PAU. 
 
Estructura de la prova 
 
La prova d’accés a la universitat s’estructura en dues fases: 
 
 Una fase general obligatòria 
 Una fase específica de caràcter voluntari 
 
Fase general obligatòria, consta de cinc exercicis: 
Llengua catalana i literatura / Llengua castellana i literatura /Llengua estrangera /Història/La 
matèria de modalitat obligatòria triada per l’estudiant. 
 
Fase específica Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat 
de batxillerat, però només s’agafaran les dues millors notes. 
 
 
Informació sobre les proves 
 
 Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris 

generals de correcció dels exàmens) es pot trobar al web:  
 
www.gencat.cat/universitats/pau 
 

 D’abril a setembre funciona l’aplicatiu interactiu d’avaluació Posa’t a prova al web:  
 
www.gencat.cat/universitats/posataprova 
 

 
QUÈ FEM AL NOSTRE CENTRE? 
 
 Xerrada introductòria sobre les Proves d’Accés a la Universitat. 

http://www.gencat.cat/universitats/pau
http://www.gencat.cat/universitats/posataprova


 

 Aportació d’informació concreta sobre les proves als pares i alumnes. 
 Seguiment i suport dels alumnes en la tria de les matèries escollides. 
 Xerrada realitzada per un coach com a suport a la preparació de les proves. 
 Suport administratiu del centre en el procés de prematrícula i matrícula a les PAU. 
 Acompanyament i guia per part del coordinador de batxillerat del centre durant tot el 

procés i també el dia de realització de les proves. 
 
 

 

 
 

 
 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
 

 
Al centre també es realitzen diverses accions destinades a ajudar a l’alumne en la pressa 
de les futures decisions d’estudi i professionals: 
 
 Taller d’orientació de Cicles Formatius de Grau Mitjà 
 Taller d’inserció laboral 
 Xerrada i taller amb la psicopedagoga del centre 
 Visita al Saló de l’Ensenyament 
 Taula rodona d’ex-alumnes que expliquen la seva experiència personal 
 Accés a la zona restringida de la pàgina web unportal.cat, amb informació de totes les 

universitats. 
 Altres accions puntuals 
                     
                

Distinció a les Proves de 
Selectivitat . 2013, 2014, 2016 Premi extraordinari de 

Batxillerat. 2014, 2016



 

 

PROJECTES DE CENTRE 
 

 

LLENGÜES ESTRANGERES 
 

 

Llengües estrangeres: Anglès, Francès i Alemany. 
 

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

 
 

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

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

i 3r ESO 
 

Francès 
 Com a primera llengua opcional a batxillerat diürn 
 Batxillerat i Baccalauréat ( Batxibac) a Batxillerat diürn 
 Opcional com a 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) 

 

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

 

  

 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. 

 

 
 

 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 

 
 



 

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 
 

 
 



 

 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 

https://bit.ly/2BMSW3p


 

 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 d’11 a 14 hores 

 Biblioteca oberta a partir del 30 d’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 

https://institutmenendezypelayo.cat/et-sona-timbre-musical/


 

 

ACTIVITATS ESCOLARS 
 

 
Calendari virtual a la pàgina web del centre on les famílies poden consultar les activitats 
escolars. 
 
 
 
1r BATXILLERAT      
  
      
- 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 
- Taller Tècniques d’estudi 
- Abús substàncies i trastorn psicòtic 
- Cercar i contrastar: passaport digital 
- Xerrada coaching  
 
 
 
2n BATXILLERAT      
        
 
- 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 
- Passaport digital Big data 
- Taller oratòria per TR  

 
 
 
 
 
 
 



 

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 

                                                                                

ESPORTS I ACTIVITATS 

 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 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

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 
 

http://aeemenendezypelayo.com/
mailto: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. 

http://institutmenendezypelayo.cat/
mailto:a8013226@xtec.cat

