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Tota la informació relativa a la presentació de l’institut que habitualment realitzem durant 
 el període de portes obertes, està centralitzada a la pàgina web del centre. 
 
Hi trobareu la manera d’accedir a les sessions informatives i el calendari previst. 
 
En aquest espai us oferim tota la informació amb la intenció que us serveixi com 
acompanyament i guia en la decisió a prendre. 
 
 
Aquest document repassa les singularitats del nostre projecte i es complementa amb els 
altres que podeu veure a la pàgina web. 
 
Com ja us podeu imaginar, durant el curs actual estem fent adaptacions que són una mica 
diferents i que són temporals, marcades pel Pla d’obertura de l’institut.  
 
Esperem que durant el curs 2022-2023 puguem desenvolupar totes les actuacions  i propostes 
del nostre projecte de centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/pla-dobertura-gener-2022/


 
 
 

 

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 pugueu 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. 

 
Enguany hem d’adaptar-nos a la situació que estem vivint que no ens permet una trobada 
presencial a l’institut. Tampoc els nostres guies amfitrions tenen l’oportunitat  de compartir 
espais i ensenyar-los durant la visita. És per això que farem ús d’altres mitjans per tal de 
convidar-vos i ’acompanyar-vos sabent que trobem a faltar la proximitat d’una jornada de 
portes obertes presencials. 

 
El projecte educatiu del centre és el resultat de moltes experiències, 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 ha estat desenvolupat a partir de les valoracions de 
la seva aplicació a l’aula i la guia d’una mentoria durant els cursos 2016-2018. 
Actualment l’Equip Impulsor de centre continua la tasca iniciada.. 
                                                                                                                                                                                                                       
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 tres 
trimestres: “Un món d’imatges” , “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. 
 
Durant el curs actual s’estan aplicant a segon d’ESO projectes transversals que 
continuen la progressiva innovació de metodologies al centre.  Al segon trimestre 
i al llarg de 6 setmanes hem proposat: “Sons que parlen” i “CSI”. 
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. 
 
Des dels diversos àmbits i matèries hem elaborat un catàleg de metodologies de 
treball a l’aula que ensenya el ventall d’actuacions amb l’alumnat al llarg dels 
cursos a la comunitat educativa. 
 
L’institut forma part de la Xarxa 08 de transformació educativa i hi participa a les 
reunions de formació al professorat amb altres centres de primària adscrits al 
nostre centre. https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/inici  
 
 
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. 
A tall d’exemple, hem compartit diferents projectes per treballar “Emocions, 
Creativitat i Convivència” o les “Matemàtiques competencials”.  
https://institutmenendezypelayo.cat/projecte-educatiu-de-zona/ 
 

 

 
 
 
 

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/inici
https://institutmenendezypelayo.cat/projecte-educatiu-de-zona/


PLA D’ACOLLIDA D’ALUMNAT A PRIMER D’ESO 
 
Les direccions i les coordinacions de les escoles i instituts del districte establim 
un calendari de trobades al llarg del curs per mantenir un flux de comunicació 
viu i actualitzat entre Primària i Secundària. 
 
Visita de les escoles de primària als instituts. Els darrers anys hem dissenyat 
activitats telemàtiques per permetre un moment de contacte i de coneixement 
entre l’alumnat de primària i de secundària abans del període de preinscripció. 
 
La direcció de l’institut participa en les sessions informatives a les famílies 
organitzada pel Consorci d’Educació. (Dijous 17 de febrer 19 h Biblioteca Sant 
Gervasi- Joan Maragall .Carrer de Sant Gervasi de Cassoles, 85). 
 
Jornades de Portes obertes del mes de març. 
 
Final–inici de curs; es realitzen sessions de traspàs d’informació de primària a 
secundària entre les tutories de 6è de primària i la coordinació d’ESO de 
l’institut. 
 
Reunió informativa amb les noves famílies de primer d’ESO matriculades a 
l’institut al mes de juliol. 
 
Acollida i presentació del primer dia del curs escolar a l’alumnat de primer 
d’ESO: sala d’actes i tutoria d’acollida. 
 
Jornada de convivència del nou 
alumnat de primer d’ESO  a Mas 
Banyeres el mes de setembre. 
 
Festa de benvinguda a les famílies de 
primer d’ESO el mes d’octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunió de famílies amb  tutors i tutores de grup a l’octubre 
 
Reunions de representants de grup de les famílies amb coordinadors i tutors 
de nivell al segon trimestre. 
 
 
 

https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/20220121_Taules_sessions_informatives_2022.pdf


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  
 Vocabulari en anglès a Educació física 1r ESO 
 Auxiliar de conversa en anglès 
 Taller extraescolar de migdia d’anglès a 1r ESO amb conveni amb el Wellington 

House Idiomes. 
 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). 7è any 
 Aplicació del programa CLIL i AICLE. Anglès a CCNN i Educació física 1r 

ESO i Física i Química 2n i 3r ESO 
 

Francès 
 Com a primera llengua opcional a batxillerat  
 Batxillerat i Baccalauréat ( Batxibac) a Batxillerat  
 Opcional com a segona llengua a tots els nivell d’ESO 
 Viatge a Carcassone i Toulouse amb alumnes de 4t ESO. 
 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  
 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. 

 

 
 
 
SERVEI DE MEDIACIÓ 
La mediació de l’institut Menéndez y Pelayo, té com objectius, fomentar les 
relaciones positives i la resolució de conflictes donant prioritat al diàleg, la 
tolerància i el respecte. 
 
L’alumnat , aprèn a conviure intentant solucionar els problemes i diferències 
entre ells, que de vegades sorgeixen de les pròpies relacions i que poden 
interferir el ritme habitual de les classes i de l’entorn.  
 
 
 
 
 
 
 

Mediació escolar 



Aula de mediació 

 
 
Els mateixos alumnes són els protagonistes  de la gestió dels seus conflictes i de 
la evolució i maduresa de la seva autonomia. Durant el curs actual, actualitzem 
les nostres actuacions participant en el projecte “Mediació entre iguals” del 
Consorci d’Educació.  
 
                                  
 
PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
El Projecte de Convivència que reflecteix les accions que l’institut pretén 
desenvolupar per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la 
convivència i la gestió positiva dels conflictes. 
 
 
Definició dels àmbits del projecte de convivència: 

 
 

 Coeducació, educació intercultural i per la Pau 

 Educació socioemocional 

 Educació en el respecte 

 Inclusió 

 Absentisme 

 Conflictes greus 

 Mediació escolar i gestió positiva dels conflictes 

 Acollida 

 Comunicació 

 Gestió de recursos 

 Normativa 

 Participació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE DEL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 
 

 

 Reducció de ràtio d’alumnat/classe amb la creació d’un cinquè grup per nivell 

 Grups de tutoria heterogenis  

 Utilització de les matèries optatives per a reforçar les competències bàsiques  

 Adaptació dels criteris d’avaluació  

 Adaptació dels criteris metodològics 

 Plans individualitzats  

 Intervencions diverses del departament d’Orientació o de l’EAP  

 Pla de treball anual amb els Serveis Educatius del districte 

 Aula d’acollida de nouvinguts  

 Pla de Salut i Escola  

 Servei de mediació  

 Servei Comunitari  

 Reforç extraescolar 
 

 
 

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 i en el servei comunitari de quart per a l’alumnat Guia de l’institut. 

 

 
 

. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://institutmenendezypelayo.cat/historia-del-centre/


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 del grup de classe 

 Comunicació amb les famílies via e-mail de les absències dels seus fills/es. 
Primera hora del matí i de 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. 
 
 
 
 
 

https://institutmenendezypelayo.cat/activitats-2/calendari-dactivitats/
https://institutmenendezypelayo.cat/activitats-2/calendari-dactivitats/
http://dellibres.blogspot.com/


 
ACTIVITATS DE TUTORIA CURS 2021-2022 

 
Nivell Títol i contingut Nivell Títol i contingut 

1r ESO 

Presentació de la Biblioteca (2 sessions)  
 
 
 
 
 
 
 
2n ESO 

Passaclasses informatiu de la Casa Sagnier 

Sortida de benvinguda per cohesionar els grups. Mas 
Bañeras. 

Activitat Dinàmica de convivència 

Presentació de la Casa Sagnier. Gimcana. Relacions afectives 
Amb diferents dinàmiques es tracten mites relacionats 
amb l’afectivitat,  la sexualitat, la violència de gènere… 

Festa de benvinguda famílies Xerrada sobre menstruació 

Taller Hàbits saludables Xerrada sobre tabaquisme 

Xerrada prevenció bullying Convivència i civisme 

Castanyada Taller sexualitat Sex Game 

Taller Tècniques d’estudi HHSS, Bulling i ciberbullying 

Les nostres emocions Programa Canvis 

Xerrada  centre ASSÍS (sense sostre) Activitat Pla lector 
Activitat amb la meitat del grup 

Pantalles segures Tallers de l’Agència catalana de consum: Com sé què 
compro?  i Anem de compres? 

Taller de sexualitat (Descobrint el cos) TRAS: Trobada de representants de secundària 

Taller sobre masclisme: “Desmuntant el masclisme”  

TRAS: Trobada de representants de secundària 

3r ESO 
 

Taller sobre consum de substàncies (JIP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4t ESO 

Passaclasses informatiu de la Casa Sagnier 

Passaclasses informatiu de la Casa Sagnier Passaclasse informatiu de la infermera sobre el 
Programa Salut i escola 

Passaclasse informatiu de la infermera sobre el 
Programa Salut i escola 

Programa sobre prevenció de l’addicció dels jocs 
d’apostes 

Novetats Literatura juvenil (PLE) Sortida de tutoria a Collserola 

Tallers de l’Agència catalana de consum: Què 
comprem? 

Taller Primers Auxilis 

TRAS: Trobada de representants de secundària Taller sobre elaboració d’un currículum 

Activitats Parc de la Ciutadella Xerrada sobre Trastorns de la conducta alimentària 

Taller: De marxa! (consum de drogues) Guàrdia 
Urbana 

Taller sobre ús de patinets elèctrics 

taller: Ansietat, depressió, autolesió CSMIJ Sessions d’orientació  

Taller sexualitat (MTS i mètodes d’anticoncepció) 
Infermera del Programa Salut i Escola 

IN-FORMA’T. Xerrada d’orientació post-ESO 

Taller prevenció violència masclista Educadors 
Districte Sarrià-Sant Gervasi 

Esquiada 

Sortida de convivència i interdepartamental al Parc 
de la Ciutadella 

Taller sobre prevenció consum cànnabis 

Sortida de convivència i interdepartamental al Barri 
Gòtic 

Xerrada d’orientació sobre el Batxillerat 

Punt JIP Taller sobre els interessos professionals 

Taller Consum Responsable Xerrada d’orientació sobre totes les possibles sortides 
al sistema educatiu en finalitzar l’ESO 

Let’s chat Taller d’oratòria 

La mirada crítica  TRAS: Trobada de representants de secundària 

Raquetes de neu (activitat de tutoria i Educació 
Física) 

 

Sortida de tutoria final de curs i TS (a determinar) 

 
 

 
 



 

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 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/informacio-important/jornades-de-la-ciencia-2021/
https://institutmenendezypelayo.cat/general/bases-per-al-concurs-literari-de-sant-jordi-imyp-2021/


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 

 

 



                   CLUB DE LECTURA.  

Una de les actuacions acordades en la Programació general de centre 
per al curs 2021-2022 és l’actualització i l’impuls del Pla lector de centre. 
A partir del dia 29 de novembre hem previst un calendari que implica tot 
l’alumnat i el professorat d’ESO en un format de Club de lectura. Durant 
una hora a la setmana tots els membres de l’institut estaran llegint. 
L’alumnat i el professorat portarà de casa un llibre de lectura o un còmic 
en qualsevol de les llengües que s’estudien a l’institut i faran lectura 
silenciosa durant una hora. 

 

SERVEI COMUNITARI A QUART D’ESO 
 

El Servei Comunitari és una acció educativa que s’orienta a desenvolupar la competència 
social i ciutadana, mitjançant la metodologia de l’aprenentatge-servei. Es desenvoluparà al 
llarg del curs com una matèria més de 4t d’ESO, en el marc del currículum obligatori. Té la 
consideració de projecte transversal. 
 
El seu objectiu principal és donar a conèixer a l’alumnat i famílies les problemàtiques 
socials i culturals, així com la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de 
promoure la participació dels joves i fomentar el compromís amb la construcció d’una 
societat més justa, cohesionada i arrelada al territori. 
 
Una de les actuacions acordades en la Programació general de centre per al curs 2021-
2022 és l’actualització i l’impuls del Pla lector de centre. A partir del dia 29 de novembre 
hem previst un calendari que implica tot l’alumnat i el professorat d’ESO en un format de 
Club de lectura. Durant una hora a la setmana tots els membres de l’institut estaran llegint. 
L’alumnat i el professorat portarà de casa un llibre de lectura o un còmic en qualsevol de 
les llengües que s’estudien a l’institut i faran lectura silenciosa durant una hora 
 
El SC inclou una dedicació horària dins el marc escolar, però també unes hores de servei 
actiu a la comunitat (al voltant de 10 hores) que, majoritàriament, tindran lloc fora de 
l’horari escolar. “Inicialment, l’alumnat hi anirà acompanyat, però també algunes vegades 
hauran de desenvolupar l’activitat de SC autònomament o amb la supervisió de l’entitat.” 
 
Les propostes del curs 21-22 actual han estat: 
https://institutmenendezypelayo.cat/servei-comunitari/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/servei-comunitari/


 

PROJECTES  SINGULARS D’ESO. CURS 2021-22 

 

PROJECTES LINGÜÍSTICS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nou Pla lector a partir del segon trimestre; Club de lectura 
 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  
 Vocabulari en anglès a Educació física de  1r ESO 
 Taller extraescolar de migdia d’anglès a l’ESO amb conveni amb Wellington House 
 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). 7è 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  
 Batxillerat i Baccalauréat ( Batxibac) a Batxillerat  
 Francès segona llengua a tots els nivell d’ESO 
 Viatge al Sud de França per a alumnat de 2n ESO 
 Viatge a Carcassone  i Toulouse per a alumnat de 4t i Batxillerat 
 L’institut seu oficial de les proves DELF 2020 
 Presentació al títol DELF a Batxillerat. B1 i B2 
 Teatre en francès “Artistes pedagogs” per a alumnes Batxibac 
 Alemany primera llengua a Batxillerat  
 Alemany segona llengua a tots els nivell d’ESO 
 Presentació als exàmens Goethe A2 i B1 
 Estades d’un dia a la natura en alemany 
 Pla d’acollida per a alumnat nouvingut 

 
 

 
 

 



• Mostra de fotografies filosòfiques 
• Diada Sant Jordi. Jocs Florals de districte 

PROJECTES PER DESPERTAR L’ESPERIT CIENTÍFIC I EL FUTUR 

PROFESSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PROJECTES ARTÍSTICS                           

          JORNADES  TEMÀTIQUES  DE LA    

CIÈNCIA, DE LES ARTS I DE LES 

LLETRES 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 
• 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 3r ESO 
• Projecte ÀTOM.  3r ESO 
• Projecte La química de la cuina 3r ESO  
• Projecte d’Emprenedoria i economia social : Microcooperatives d’alumnes 

 • Servei comunitari a 4t ESO   
• APS Drets de les persones amb la Fundació Asís 
• Taller de sensibilització amb els sense sostre. 1r ESO 
• Treball en pràctiques fundació Asís 
• Entitats de barri i cultura i valors a 4t ESO 
• Activitats a l’hort. 2n ESO. Jardí vertical 
• APS. Elaboració vídeo per a una ONG. Optativa Informàtica 4t ESO 

• 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 

 
 



 

PROJECTES DE CONVIVÈNCIA, VALORS I PERTINENÇA AL CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMB L’ASSOCIACIÓ 

ESPORTIVA AEMyP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Activitats de dinamització de l’Assemblea de Delegats 
• Servei de Mediació escolar. Nou impuls de formació de mediadors 
• Projecte Mediació entre iguals 
• Projecte d’acció tutorial : Canvis 2n eso 
• Celebració dia de la Pau 
• Interculturalitat.: Cruïlla comuna . A Cultura i valors ètics. 3r ESO 
• Cultura i valors ètics. 3r ESO 
• De l’audiència al procés participatiu . Audiència pública 
• 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 món d’imatges” 
• 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 per a famílies primer d’ESO; a l’octubre  
• Festes de final de trimestre, castanyada a 1r ESO 
• Comiats de graduació d’ESO i Batxillerat amb alumnat i famílies 
 

• Participació en el Pla Català de l’Esport 
• Classes de migdia d’anglès oral amb conveni amb Wellington House Idiomas 
• Tallers de Teatre en català 
• Activitats esportives amb monitors al Consell Escolar Esportiu de Barcelona (CEEB) 
o futbol sala masculí i femení 
o bàsquet masculí i femení 
o voleibol femení 

https://www.aeemenendezypelayo.com/
https://www.aeemenendezypelayo.com/


MARC HORARI 

      1r, 2n  ESO 

                        8:15                      10:15  10:45                                     13:45              15:15             17:15 

DILLUNS                             

                                            

DIMARTS                       

                                            

DIMECRES                               

                                                             11:15 11: 45                            

DIJOUS         
 

  
     

 
14:45 

         

                                            

DIVENDRES                            

                                            

 
 

                                             3r ESO                                                         

                        8:15                                    11:15 11: 45                      13:45              15:15             17:15 

DILLUNS         
  
  

               

                                            

DIMARTS                       

                                            

DIMECRES                               

                                                                                         

DIJOUS         
 

  
     

 
14:45 

         

                                            

DIVENDRES                            

                                            
 

                              
 
                           4t ESO i Batxillerat



CURRÍCULUM COMÚ ESO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sense assignació horària 
* Entre aquestes matèries s’elaboren sis hores setmanals de treball globalitzat en el currículum de 1r d’ESO. 
* Nous treballs transversals a 2n 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 

Aprèn a aprendre 2 - - 

Ecologia urbana - 2 - 

Pensament crític - 2 - 

Cultura clàssica - - 2 

Emprenedoria - - 2 

4t D’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) 

FRANJA MATÈRIES OPTATIVES HORES SETMANALS 

 
1 

Biologia i geologia 

Filosofia 

Visual i Plàstica tècnica 

Física i Química 

Informàtica  

Tecnologia 

Francès 

Alemany 

Música 

Economia 

 
 

 
 

3 

 

 
 

 

2 

 
3 

                                SERVEI COMUNITARI 1 



CONTINUÏTAT AL BATXILLERAT:  
 
Modalitat de Ciències i Tecnologia 
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials 
BATXIBAC 
 
 
CURRÍCULUM COMÚ BATXILLERAT 

 
 
 

MATÈRIES 1r D 2n D 

Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana i literatura 2 2 

Llengua estrangera 3 3 

Educació física 2 - 

Filosofia 2 - 

Ciències per al món contemporani 2 - 

Història de la filosofia - 3 

Història / Història en francès Batxibac - 3 / 3 

Tutoria 1 1 

Treball de recerca - (*) 

(*) Sense assignació horària 
 
 

CURRÍCULUM OPTATIU DE CENTRE (BATXILLERAT) 

 

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 



ACTIVITATS  ESCOLARS  Curs 21-22 
 

Calendari virtual a la pàgina web on les famílies poden consultar les activitats escolars 
proposades per al curs actual. Aquí en teniu algunes: 

 
1r ESO 

 
  

- Xerrades i tallers de les Jornades de la Ciència  
- Activitats Casa Sagnier 
- Visita al refugi de la plaça del Diamant 
- Xerrades i tallers de les Jornades de les Arts i les Lletres  
- Torneig esportiu 
- Treball de Síntesi (visita pel barri) 
- Pedals al parc 

2N ESO                     
 

- Esports de Mar 
- Visita a Santa Maria del Mar 
- Xerrades i tallers de les Jornades de la Ciència  
- Activitats Casa Sagnier 
- Xerrades i tallers de les Jornades de les arts i les Lletres 
- Torneig esportiu 
- Teatre en anglès 
- Treball de Síntesi  (Canal Olímpic)  
- Sortida al sud de França 
- Sortida al Barri Gòtic 
- Sortida al Montseny o al Zoo 

 

3r ESO 

 
- “ La mirada crítica” 
- Taller de teatre en llengua castellana 
- Participació Audiència Pública districte Sarrià -Sant 

Gervasi 
- Xerrades i tallers de les Jornades de la Ciència  
- Raquetes de neu 
- Activitats Casa Sagnier 
- Sortida al MNACTEC 
- Xerrades i tallers de les Jornades de les arts i les Lletres 
- Cursa d’orientació a Collserola 
- Danses escoceses 
- Sortida al Parc de Ciutadella 
- Sessions al cinema Verdi: una pel·lícula en anglès i una  
  altra en alemany 
- Intercanvi a Mühlacker* 

 

https://institutmenendezypelayo.cat/activitats-2/calendari-dactivitats/


4t ESO 

 
 

- Poetes a les aules 
- Teatre en anglès a l’institut 
- Xerrades i tallers de les Jornades de la Ciència  
- Activitat coneix les religions (religió) 
- Viatge de promoció. Esquiada 
- Xerrades i tallers de les Jornades de les arts i les lletres  
- Ruta de l’exili  
- Visita guiada a la presó Model 
- Viatge francès a Carcassona i Tolosa de Llenguadoc 
- Sortides del Servei Comunitari 
- Sortida El Call de Girona 
- Sessions al cinema Verdi: una pel·lícula en anglès i una altra  

en alemany 
 

 
1r BAT 

 
- Xerrades i tallers de les Jornades de la Ciència  
- Visita al MNAC (Literatura catalana) i Cau Ferrat 
- Caminada a Collserola 
- Xerrades i tallers de les Jornades de les arts i les 

Lletres  
- Teatre a Sant Cugat (Música) 
- Sessions al cinema Verdi: una pel·lícula en anglès i una altra  

en alemany 
 

 
2n BAT 

 
- Sortida de bioinformàtica (Biologia) 
- Debat europeu a la UPF 
- Sortida a l’Hospital Clínic (biologia) 
- Visita CRAM (biologia)  
- Activitats a la Filmoteca Nacional de Catalunya  
- Xerrades i tallers de les Jornades de la Ciència  
- Visita a la Depuradora del Prat (ciències de la 

Terra)  
- Viatge a Berlin* 
- Xerrades i tallers de les Jornades de les Arts i 

les Lletres 
- Sessions al cinema Verdi: una pel·lícula en 
anglès i una altra en alemany 
- Viatge de promoció  al País Basc el primer trimestre



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 
ENDERMAR, que és la que fa els cobraments a través d’una entitat bancària. 

 
L’alumnat que vol fer ús del menjador de manera esporàdica pot comprar els tiquets 
al menjador i els lliuraran al monitor que controla l’assistència. 

 

 
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 a les famílies  
qualsevol incidència. 

 
 

 

                                                                        
 
 
 



 





 

 AEE INSTITUT MENÉNDEZ Y PELAYO  

 

 

L’AEE Institut Menéndez y Pelayo és una entitat fundada l’any 2006, amb l’objectiu de 
fomentar la pràctica esportiva. Formem a noies i nois com a esportistes, principalment en 
tres seccions: Futbol Sala, Voleibol i Bàsquet. Treballem des de fa més de 15 anys 
transmetent valors com el treball en equip, l’esforç i el respecte, a través de l’esport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Aquestes activitats estan programades respectant el curs escolar, amb una freqüència 
setmanal de dos dies a la setmana i una hora per cada sessió. Els equips participen a les 
lligues escolars del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i d'altres a la Federació 
Catalana de Futbol. 

 

A la pàgina web de l’entitat trobareu tota la informació actualitzada: activitats, horaris, 
quotes, etc. https://www.aeemenendezypelayo.com/ 

 

L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició un pla d’ajuts per tal que l’alumnat s’hi  
pugui acollir i  que enguany serà ampliat. 

 

Les inscripcions per a nous i noves esportistes de l’entitat es realitzaran a partir del 30 de 
maig. 

 
  
          

ESPORTS I ACTIVITATS 

 Futbol Sala Escolar 

 Bàsquet Escolar 

 Voleibol Escolar 

 Futbol Sala Federat 

 Tennis taula 

 Teatre  

 Anglès oral  

https://www.aeemenendezypelayo.com/


 
 

A la web: http://aeemenendezypelayo.com 

Instagram: https://www.instagram.com/aeemyp/ 

Al mateix centre: 

Institut Menéndez y Pelayo 
Via Augusta, 140 
Tel. 932002755 

 
Atenció per correu electrònic: 
cemenendezypelayo@gmail.com 

 

  JORNADA DE PORTES OBERTES ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MYP 

També es realitzen altres activitats extraescolars com el Teatre o les classes d’Anglès Oral, 
a càrrec de l’acadèmia Wellington House Idiomes. Les classes son dinàmiques i lúdiques, 
estimulant la pràctica de l'idioma mitjançant temes d'interès. L’alumnat  treballa en grups 
investigant i aprenent amb l'objectiu de fer una presentació. En tot moment, el professorat 
guia i facilita l'aprenentatge. 

 
Per altra banda, el Teatre en Català està enfocat a estimular la creativitat, la noció de grup i 
de treball en equip, potenciar la imaginació i facilitar eines d’expressió orals i corporals, 
entre d’altres. 
 

 
                                                         

                                                          

http://aeemenendezypelayo.com/
https://www.instagram.com/aeemyp/
mailto:cemenendezypelayo@gmail.com


 
 
 

 

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 15:30 hores a 17:30 hores, dilluns i dimarts. 

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


 


