
           
 

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

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

 Oratòria al Batxillerat amb la col·laboració de l’AMPA.  Oratòria a 4t ESO amb 

Casa Sagnier: sessions puntuals d’assessorament.  

 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 Educació física de  1r ESO 

Taller extraescolar de migdia d’anglès a l’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). 6è any 

Aplicació del programa CLIL i AICLE. Anglès a CCNN 1r ESO i Física i 

Química 2n i 3r ESO 

 Francès primera llengua a Batxillerat diürn. 

Batxillerat i Baccalauréat ( Batxibac) a Batxillerat diürn 

Francès segona llengua a tots els nivell d’ESO 

Viatge al Sud de França per a alumnat de 2n ESO 

Viatge a Carcassone per a alumnat de 4t  

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 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. 

 Pla d’acollida per a alumnat nouvingut. 

 

 

 

 

 



           
 

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

 Ecosostenibilitat. Projecte de treball globalitzat a 1r ESO. 

 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 ESO i Batxillerat. 

 Participació a les  Proves Cangur, ESO i Batxillerat. 

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

 Projectes “Bojos per la Ciència” i “Joves i Ciència” 

 Participació a Escoles sostenibles, 2n d’ESO 

 Projecte CSI , 2n ESO 

 Projecte Energia  2n ESO 

 Projecte de construcció d´una taula Periòdica 4t ESO 

 Projecte ÀTOM.  4t ESO 

 Projecte La química de la cuina 4t ESO 

 Debat amb escolars: Antics i nous murs a Europa amb alumnat de Batxillerat 

 

 

 Companyia de teatre Institut Menéndez y Pelayo. De 3r ESO a 2n Batx. 

 Projecte Creadors en Residència a 4t d’ESO: Elena Zanzu  en residència a 

l’institut  

 Mostra de fotografies filosòfiques  

 Diada Sant Jordi 

 

 Servei comunitari a 4t ESO  Veure punt 13 

 APS Drets de les persones amb la Fundació Assís 

 Taller de sensibilització amb els sense sostre. 1r ESO 

 Banc dels aliments. ESO i Batxillerat 

 Entitats de barri i cultura i valors a 4t ESO 

 Activitats a l’hort. 2n ESO. Jardí vertical 

 APS  REACCIONA. Elaboració vídeo per a una ONG. Optativa Informàtica 4t ESO. 

 

 

 



           
 

 

 Activitats de dinamització de l’Assemblea de Delegats 

 Servei de Mediació escolar 

 Formació nous alumnes mediadors 

 Celebració dia de la Pau 

 Interculturalitat.: Cruïlla comuna . A Cultura i valors ètics. 3r ESO 

 Audiència pública. A Cultura i valors ètics. 3r ESO 

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

 La línia del temps , Projecte de treball globalitzat a 1r ESO 

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

 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 

 Carnestoltes a l’institut 

 Festa de Benvinguda a l’octubre 

 Festes de final de trimestre, castanyada a 1r ESO 

 Comiats de graduació d’ESO i Batxillerat diürn i nocturn amb alumnat i famílies 

 

 Classes de migdia d’anglès oral amb conveni amb Wellington House Idiomas 

 Tallers de Teatre en català, anglès 

 Activitats esportives amb monitors al Consell Escolar Esportiu de Barcelona 

(CEEB) 

futbol sala masculí i femení 

bàsquet masculí i femení 

voleibol femení 

 

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

Jornades de la ciència al novembre, dia de la ciència 

Jornades de les arts i de les lletres a l’abril,  dia de Sant Jordi 

 

 


