
CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

Aquest catàleg és un document de treball de centre que pretén mostrar les diferents 

metodologies de treball a l’aula amb l’alumnat. Parteix dels trets d’identitat del PEC i 

es vinculen a les programacions anuals de centre(PGA).  

Totes les propostes s’han dut a terme en els cursos 18-19, 19-20, 21-22 i 22-23. 

Els projectes de servei comunitari es descriuen al catàleg de quart d’ESO. 

 

 

Catàleg de primer d’ESO 

Catàleg de segon d’ESO 

Catàleg de tercer d’ESO 

Catàleg de quart d’ESO 

Catàleg de batxillerat i altres 

 

 

Projecte Educatiu de Centre. PEC (Pàgina 3) 
 https://institutmenendezypelayo.cat/projecte-educatiu/ 

1.3. TRETS D’IDENTITAT  

Els trets identificadors del Projecte Educatiu de l’institut Menéndez y Pelayo són els 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plurilingüisme 

competencial  i integrador, 

amb l’oferta de tres 

llengües estrangeres: 

alemany, francès i anglès. 

 

Atenció a la diversitat i 

Convivència. 

Mediació 

Servei comunitari  

Progressiva introducció de metodologies innovadores. 

Treballs globalitzats i projectes singulars 

https://institutmenendezypelayo.cat/projecte-educatiu/
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BCN 

Barcino 

L’alumnat de 1ESO participa en un projecte que té com a objectiu elaborar un 

producte (maqueta, audioguia, mosaic...) amb el qual demostri els seus coneixements 

de la Barcelona romana. És un treball globalitzat que es realitza dos cops per setmana 

en sessions de dues hores amb professorat de les matèries de biologia, socials, música 

i visual i plàstica. 

                  

Nivell: 1ESO 

Tots els  alumnes de 1r d’ESO 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Dimensions de l’àmbit lingüístic: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació 

oral 

Dimensions històrica i cultural i artística de l’àmbit social 

Dimensions de l’àmbit cientificotecnològic: comprensió de models biològics i geològics 

Dimensió de l’àmbit artístic d’expressió, interpretació i creació 

Àmbits lingüístic, cientificotecnològic, social, artístic i personal i social 

El treball es fa al marge de les matèries i hi intervenen professors de biologia, música, 

visual i plàstica  i socials 

Aules comunes i aula singular 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2021-2022 
A3.  14 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0
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LLT 

La línia del temps 

L’alumnat de 1ESO participa en un projecte que té com a objectiu elaborar un joc de 

taula o d’ordinador amb el qual l’alumat demostri els seus coneixements de les Edats 

antiga, Mitjana, Moderna i Contemporània. És un treball globalitzat que es realitza dos 

cops per setmana en sessions de dues hores amb professorat de les matèries de 

biologia, socials, música i visual i plàstica.  

                 

   
Nivell: 1ESO  

Tots els  alumnes de 1r d’ESO 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dimensions de l’àmbit lingüístic: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació 

oral 

Dimensions històrica i cultural i artística de l’àmbit social 

Dimensions de l’àmbit cientificotecnològic: comprensió de models biològics i geològics 

Dimensió de l’àmbit artístic d’expressió, interpretació i creació  

Àmbits lingüístic, cientificotecnològic, social, artístic i personal i social 

El treball es fa al marge de les matèries i hi intervenen professors de biologia, música, 

visual i plàstica  i socials 

Aules comunes i aula singular  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0 

 

 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 
A3.  15 

PGA 2019.2020 
A3.  15 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0
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FUE 

Fem una ecofira 

L’alumnat de 1ESO participa en un projecte que té com a objectiu fer una auditoria 

sobre l’estat del centre en relació amb sis aspectes: consum elèctric, consum d’aigua, 

contaminació acústica, reciclatge de plàstic i paper i gestió dels residus orgànics. Un 

cop fet l’auditoria l’alumnat ha d’idear mesures per millorar la situació i aplicar-les. Els 

resultats es mostren en una fira que se celebrarà durant el tercer trimestre.  

«Fem una ecofira» és un treball globalitzat que es realitza dos cops per setmana en 

sessions de dues hores amb professorat de les matèries de biologia, socials, música i 

visual i plàstica. 

                       
Nivell: 1ESO  

Tots els  alumnes de 1r d’ESO 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum. 

Dimensions de l’àmbit lingüístic: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació 

oral. 

Dimensions de l’àmbit matemàtic: resolució de problemes, raonament i prova, 

connexions i comunicació i representació. 

Dimensions de l’àmbit cientificotecnològic: medi ambient, objectes i sistemes 

tecnològics de la vida quotidiana . 

Dimensió de l’àmbit artístic d’expressió, interpretació i creació . 

Àmbits lingüístic, cientificotecnològic, matemàtic, artístic i personal i social 

El treball es fa al marge de les matèries i hi intervenen professors de biologia, música, 

visual i plàstica  i socials 

El treball es desenvolupa per tot l’institut, atès que una bona part de la tasca s’ha de 

fer recorrent l’edifici i parlant amb els seus ocupants.  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0 
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A3.  15 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0
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UMI 

Un món d’imatges 

Una part de l’alumnat de 1r d’ESO participa en un projecte que té com a objectiu fer 

un còmic sobre un episodi de la història. Aquest curs els còmics se situen a la 

Barcelona romana. El projecte forma part del programa Enginy del Consorci 

d’educació de Barcelona i disposa de l’assessorament del guionista i dibuixant  Oriol 

Garcia i Quera. 

«Un còmic amb història» és un treball globalitzat que es realitza dos cops per setmana 

en sessions de dues hores amb professorat de les matèries de socials i visual i plàstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell: Primer d’ESO  

20 alumnes de primer d’ESO 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Dimensions de l’àmbit lingüístic: comprensió lectora, expressió escrita, comunicació 

oral. 

Dimensió de l’àmbit artístic d’expressió, interpretació i creació. 

Dimensió històrica de l’àmbit social. 

Àmbits lingüístic, social i artístic i personal i social 

El treball es fa al marge de la divisió per matèries i hi intervenen professors de socials i 

de visual i plàstica. Biologia, música, socials i educació visual i plàstica. 

Aula ordinària i aula de dibuix 

 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0 
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PGA 2018.2019 
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PGA 2019.2020 
A3.  15 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/1r-eso?authuser=0
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MBA 
Sortida de convivència a Mas Banyeres. 

La sortida d’inici de curs a la casa de colònies Mas Banyeres té com a finalitat 
promoure la convivència entre els nous alumnes i la cohesió dels grups-classe. 
Mitjançant activitats físiques i lúdiques conduïdes per monitors experimentats, els 
nens es coneixen en un altre entorn que propicia el desenvolupament de les relacions 
entre ells.  
Objectius principals 
- Fomentar la convivència 
- Treballar de manera cooperativa. 
- Conviure i cohesionar els grups. 
- Fer nous amics, promoure la integració en el centre. 
- Gaudir d’activitats físiques i lúdiques en un entorn natural.  
 

 
Nivell: 1r d’ESO 

120 alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
- Dimensió actitudinal i plurilingüe. 
- Dimensió de la comunicació interpersonal i col·laboració. 
- Dimensió d’hàbits, civisme i identitat digital. 
- Dimensió de la imaginació i la creativitat. 
- Dimensió d’autoconeixement. 
- Dimensió d’aprendre a aprendre. 
- Dimensió de la participació. 

Àmbit personal 

Matèries implicades: Tutoria / Coordinació 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Casa de colònies Mas Banyeres. 
- Monitors  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://institutmenendezypelayo.cat/mas-banyeres-curs-18-19/ 
 

 

 

PEC 1.3.2. L’ atenció a la diversitat i la mediació com a projecte de millora de la convivència al 
centre 

PGA 2018.2019 
B9.  10 

PGA 2019.2020 
B9.  1 

OBJECTIU GENERAL B . GESTIÓ DEL CENTRE 

9. Elaborar actuacions a la tutoria de grup 

https://institutmenendezypelayo.cat/mas-banyeres-curs-18-19/
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CST 
CONSTEL.LACIONS Mercat de les Flors 

Es tracta d’una programació vertebrada al voltant d’un o més artistes que ens 
permetrà descobrir els seus universos creatius i les relacions que irradien, una petita 
ampliació en el mapa de creació i artistes de la dansa. 

En aquesta constel·lació descobrirem el món creatiu d’aquests dos artistes, peces en 
els marges que ens proposen universos sorprenents 

L’humor és el vehicle més ràpid per accedir a les fissures del nostre entorn sense que 
el públic desconnecti davant la crítica. Per això Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor, 
parella artística formada a Amsterdam l’any 2008, juguen a crear ficcions risibles que 
en realitat són mirades quirúrgiques a l’entorn de la cultura pop i altres mites de la 
societat moderna. 

La idea és poder compartir amb l’alumnat el procés creatiu de la peça Lo Mínimo per 
tal que els creadors també puguin veure i adonar-se’n de com arriba a l’espectador 
allò que ells han pensat. 

                                             

Nivell: 1r ESO  

Número dels alumnes participants o implicats: 30 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum:  
Dim. Percepció i escolta: C1, C2 
Dim. Expressió, interpretació i creació: C7 
Dim. Societat i cultura: C8, C10 

Àmbit: Artístic 

Matèries implicades: Música 

Espais de treball o materials singulars o altres: Mercat de les Flors. Sala PB  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics: 
http://mercatflors.cat/presentacio-temporada-2018-19/ 
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http://mercatflors.cat/presentacio-temporada-2018-19/
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ADH 
Autoras de la historia 
El projecte Autoras de la historia és un projecte de recerca de l’assignatura de Castellà que té com a 
finalitat descobrir les escriptores que han marcat la diferència a la literatura universal al llarg del temps 
i mostrar-les al públic mitjançant una exposició de cartells creats pels alumnes de 1r d’ESO.  
Objectius principals 
- Descobrir altres possibilitats de llenguatge i formes d'expressió artístiques. 
- Investigar i descobrir la vida i obra d’autores importants de la literatura. 
- Preparar un cartell i una presentació oral. 
- Organitzar una exposició a l’institut. 
- Utilitzar les eines audiovisuals amb finalitats educatives. 
- Fomentar la creativitat. 
- Fer servir l’ordinador com a eina de creació. 

 
Nivell: 1r d’ESO 

120 alumnes participants 
Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

- Dimensió de la comunicació oral. 
- Dimensió de la comprensió lectora. 
- Dimensió literària. 
- Dimensió actitudinal i plurilingüe. 
- Dimensió  de instruments i aplicació. 
- Dimensió del tractament de la informació i organització de treballs i d’aprenentatge. 
- Dimensió de la comunicació interpersonal i col·laboració. 
- Dimensió d’hàbits, civisme i identitat digital. 
- Dimensió de la imaginació i la creativitat. 
- Dimensió d’autoconeixement. 
- Dimensió d’aprendre a aprendre. 
- Dimensió de la participació. 

Àmbit lingüístic i àmbit digital 

Matèries implicades: Castellà 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Aula classe 
- Aula singular 
- Eines TIC (ordinador, mòbil...) 
- Aplicació digital per a crear cartells (Canva). 
- Utilització d’eines digitals per crear presentacions 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A2. 17 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

2. Promoure activitats que impulsin l’ús de les TIC / TAC   
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CAN 
Colònies d’anglès 

Aquestes colònies són un espai d’immersió lingüística on els alumnes aprenen anglès 
amb monitors de parla anglesa de diferents parts del món. Durant tres dies i dues nits 
els nens conviuen, treballen i juguen en un ambient allunyat de les aules i les matèries 
tradicionals. 
Objectius principals 
- Fomentar la convivència. 
- Treballar de manera cooperativa. 
- Viure una immersió lingüística en anglès amb monitors nadius. 
- Gaudir d’una manera diferent de treballar fora de l’aula. 
- Desenvolupar un projecte social i exposar-lo davant dels companys. 

 
Nivell: 1r d’ESO 

100 alumnes participants 
Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

- Dimensió de la comunicació oral. 
- Dimensió de la comprensió lectora. 
- Dimensió actitudinal i plurilingüe. 
- Dimensió  de instruments i aplicació. 
- Dimensió del tractament de la informació i organització de treballs i d’aprenentatge. 
- Dimensió de la comunicació interpersonal i col·laboració. 
- Dimensió d’hàbits, civisme i identitat digital. 
- Dimensió de la imaginació i la creativitat. 
- Dimensió d’autoconeixement. 
- Dimensió d’aprendre a aprendre. 
- Dimensió de la participació. 

Àmbit lingüístic, àmbit digital i àmbit personal 

Matèries implicades: Anglès / Tutoria / Coordinació 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Casa de colònies La Conreria (Tiana) 
- Eines TIC (ordinador, mòbil...) 
- Monitors nadius 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
http://institutmenendezypelayo.cat/colonies-angles-curs-2014-2014/ 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: 
alemany, francès i anglès. 

PGA   
2018.2019  
A1. 6 

PGA  
2019.2020 
A1. 5 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

1. Impulsar activitats  per millorar la competència lingüística dels alumnes en llengües estrangeres 

http://institutmenendezypelayo.cat/colonies-angles-curs-2014-2014/
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CEC 
Canvia el conte 
Canvia el conte és un projecte que combina la literatura dels contes tradicionals amb 
l’educació física i el teatre. A classe de llengua castellana els alumnes reescriuran aquests 
contes tradicionals i els teatralitzaran per després representar-los a classe d’Educació Física, 
on treballaran l’expressió corporal i la gestualitat.  

Objectius principals 
- Treballar l’expressió escrita. 
- Crear noves històries a partir de contes tradicionals. 
- Aprendre les tècniques bàsiques de l’escriptura teatral. 
- Treballar en equip. 
- Treballar l’expressió corporal i la creativitat a partir d’un text. 
- Aprendre valors de convivència.  

 
Nivell: 1r d’ESO 

119 alumnes participants o implicats 
Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

- Dimensió de la comunicació oral. 
- Dimensió de la comprensió lectora. 
- Dimensió actitudinal i plurilingüe. 
- Dimensió del tractament de la informació i organització de treballs i d’aprenentatge. 
- Dimensió de la comunicació interpersonal i col·laboració. 
- Dimensió d’hàbits, civisme i identitat digital. 
- Dimensió de la imaginació i la creativitat. 
- Dimensió d’autoconeixement. 
- Dimensió d’aprendre a aprendre. 
- Dimensió de la participació. 
- Dimensió de l’activitat física saludable. 
- Dimensió de l’expressió i comunicació corporal. 
- Dimensió de l’activitat física i el temps lliure.  

Àmbit de l’educació física i àmbit lingüístic 

Matèries implicades: Educació física i castellà 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Aula singular I Gimnàs 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 
 
 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3. 24 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 
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VPM 
ElParlante. Creació de Videopoemas             

El projecte “Videopoema” acosta la literatura als alumnes mitjançant les noves 
tecnologies i la producció audiovisual. Guiats per l’entitat ElParlante i els professors 
de la matèria, els alumnes  han de traslladar un poema d’un escriptor o escriptora 
castellanoparlant a un context audiovisual.  
Objectius principals 
- Descobrir altres possibilitats de llenguatge i formes d'expressió artístiques. 
- Repensar la poesia des d’un altre lloc. La poesia de les imatges. 
- Utilitzar les eines audiovisuals amb finalitats educatives. 
- Fomentar la creativitat. 
- Fer servir l’ordinador com a eina de creació. 

 
 

Nivell: 1r d’ESO 

118 alumnes participants  
Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

- Dimensió de la comunicació oral. 
- Dimensió de la comprensió lectora. 
- Dimensió literària. 
- Dimensió actitudinal i plurilingüe. 
- Dimensió  de instruments i aplicació. 
- Dimensió del tractament de la informació i organització de treballs i d’aprenentatge. 
- Dimensió de la comunicació interpersonal i col·laboració. 
- Dimensió d’hàbits, civisme i identitat digital. 
- Dimensió de la imaginació i la creativitat. 
- Dimensió d’autoconeixement. 
- Dimensió d’aprendre a aprendre. 
- Dimensió de la participació. 

Àmbit  lingüístic i àmbit digital 

Matèries implicades: Castellà 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Aula classe 
- Aula singular 
- Eines TIC (ordinador, mòbil...) 
- Material de gravació i locució professional. 
- Programa d’edició digital. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
http://elparlante.es/ 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3. 27 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

http://elparlante.es/
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Títol  
Projectes relacionats amb els continguts de les unitats didàctiques 
Al llarg de l’ESO, una gran part de les unitats didàctiques del manual que impartim aboquen a la 
realització d’un projecte en forma de document escrit i/o oralitzat (power-point, word, etc.) que 
plasma la competència lingüístico-comunicativa i el saber fer de l’alumnat en francès.  
1 ESO 
Presentació de la pròpia família (document oralitzat en power-point) 
Presentació d’un animal real i un d’imaginari.  
A final de curs, presentació d’una família francòfona que, suposadament, ha acollit l’alumne. Aquest 
treball recull tots els projectes realitzats al llarg del curs. 
2 ESO 
Descripció i relat de l’aventura de dos lladres, Sam i Didi, que volen apropiar-se del robí d’un maharajà. 
3 ESO 
Presentació personal exhaustiva (document oralitzat en power-pont). 
Presentació dels records de la infància (document oralitzat en power-pont). 
Presentació d’un objecte com si fos una persona (personificació )(document escrit) 
Presentació en passat, present i futur d’un tema que sigui de l’interés de l’alumne. (document escrit) 
Anàlisi d’un document publicitari (document escrit) 
4 ESO 
Presentació d’un o diversos prototips socials (indignats, yoopies, skaters, etc.) (documents escrits). 
Mini- diàlegs que poden tenir lloc a una estació de tren. (document oral) 
Presentació d’un viatge (document oralitzat en power-point). 
Realització d’un telenotícies (document oral) 
Treball escrit sobre les intel·ligències múltiples. 
Treballs sobre la imatge (descripció d’un quadre, situar el corrent artístic, un pintor) escollit per 
l’alumne.  
Descripció d’una foto. 

 
Tots  els nivells de l’ESO 

Grup classe de cada nivell 

Totes les competències lingüístiques, més la visual 

Àmbit Lingüístic 

Matèries implicades:  Francès 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
L’aula i Ordinador 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
 
 

 

 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: 
alemany, francès i anglès. 

PGA 
2018.2019 
A1. 

PGA 
2019.2020 
A1. 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

1. Impulsar activitats  per millorar la competència lingüística dels alumnes en llengües estrangeres 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

HIB 
La història de l’institut i el barri. Treball de síntesi.  

Aquest treball és un conjunt d’activitats relacionades amb el contingut de les matèries 
de 1r d’ESO. Al llarg del treball, els alumnes desenvolupen la seva capacitat 
d’autonomia en l’organització del treball individual i també de cooperació i 
col·laboració en el treball en equip. A través d’una sèrie d’activitats i sortides, els 
alumnes coneixeran la història de l’Institut i del barri Sarrià-Sant Gervasi.  
Objectius principals 
- Investigar i descobrir la història de l’institut i del barri. 
- Fomentar el treball en equip i l’autonomia. 
- Realitzar un dossier individual i un altre en grup. 
- Preparar una exposició oral. 
- Treballar de manera transversal els continguts de totes les matèries. 

            
Nivell: 1r d’ESO 

120 alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
- Dimensions de l’àmbit lingüístic. 
- Dimensions de l’àmbit matemàtic. 
- Dimensions de l’àmbit cientificotècnic. 
- Dimensions de l’àmbit personal i social. 
- Dimensions  de l’àmbit artístic. 
- Dimensions de l’àmbit de l’educació física. 
- Dimensions de l’àmbit de cultura i valors. 
- Dimensions de l’àmbit digital. 

Àmbit lingüístic, matemàtic, cientificotècnic, personal i social, artístic, d’educació 
física, de cultura i valors i digital.  

Matèries implicades: Totes les matèries de 1r d’ESO. 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Aula classe i Aula singular 
- Sortida al parc de Monterols 
- Ruta arquitectònica pel barri. 
- Gimcana a l’institut 
- Visita a la Casa Maragall 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
 
 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 
A3. 7 

PGA 2019.2020 
A3. 7 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

ECR 
ESCRIC UN CONTE DE POR 
Es tracta d’escriure un relat molt breu de temàtica terrorífica en grups de dues o tres 
persones. Es fa durant la festa de la castanyada i té una durada d’una hora.  
A partir de la lectura teatralitzada d’un microrelat de por, es donen les característiques i les 
pautes per a la creació d’un conte d’aquest gènere. Els nois i noies escriuen el relat a partir de 
les seves propostes de lloc, temps i personatges.  Acaba la sessió amb una mostra dels llibres 
de contes de por que poden trobar a la biblioteca del centre. Els relats s’imprimeixen i es 
pengen a les finestres de la biblioteca per tal que tots els alumnes que hi entrin els puguin 
llegir. 

                                    
Nivell: 1r ESO 

Número dels alumnes participants: 17 en dues sessions. En total 34. 
Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
Dimensió comprensió lectora: reconèixer els gèneres narratius, la seva estructura i el seu 
format  i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’ls. 
 Dimensió expressió escrita: planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, 
intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.  Escriure textos de tipologia 
diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció 
lingüística. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 
Dimensió literària:  Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. 
Dimensió actitudinal: participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable. 

Àmbit Lingüístic, social, artístic 

Matèria  implicada: Llengua catalana. 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Biblioteca, recull de llibres de relats de por que té la biblioteca del centre. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
Web de l’institut i també exposició a l’espai biblioteca dels relats escrits pels alumnes. 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

B8.  8 
PGA 2019.2020 

B8.  8 
OBJECTIU GENERAL B . GESTIÓ DEL CENTRE 

8. Impulsar la participació de l’alumnat 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

 PML 

Projecte Making a leaflet about a town 

 Els alumnes confeccionen un tríptic sobre Barcelona, descrivint els llocs d´interès                        

turístic, de lleure, mercats, la gastronomia, llocs per als adolescents, per a nens…  

  

 Nivell:  Primer ESO 

 120 alumnes participants 

 Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

 Comunicació lingüística, artística, cultural, social, autonomia i iniciativa personal 

 Àmbit  Lingüístic, artístic, digital, social 

 Matèries implicades:  Anglès i tecnologia 

 Espais de treball o materials singulars o altres.. 

 Aula, ordinadors,càmeres, fullets , paper, colors. 

 Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3. 1 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

MRC 
MARATÓ DE RÀDIO A LA CASA SAGNIER 

Des del Servei Educatiu Sarrià-Sant Gervasi (CRP i LIC), la Casa Sagnier ( PIJ) i els 

centres educatius del Districte, s’ha organitzat un projecte de ràdio dirigit a l’alumnat 

nouvingut de la zona. L’alumnat al llarg d’uns mesos treballarà en aquest projecte a 

partir d’una seqüència didàctica que els portarà a enregistrar una lectura en veu alta 

del tema triat (noticiari, esports, lectura dramatitzada d’un conte, cançó, etc.) i a 

participar una entrevista radiofònica. Per tal de poder dur a terme l’activitat hi haurà 

una sessió de formació en el propi centre escolar d’una durada d’1 hora i 30 minuts, 

on aprendran la part tècnica i l’elaboració d’un guió de ràdio. 

 

 
Nivell: Primer d’ESO 

4 alumnes participants  

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

 De l’àmbit lingüístic: C1, C2, C3,C4, C5, C7, C10, C11 

 De l’àmbit digital: C3 

 De l’àmbit artístic: C1 

Àmbit Lingüístic, digital 

Matèria implicada:  Llengua catalana, acollida de nouvinguts 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula d’Informàtica 1 i l’espai de la Casa Sagnier. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-casa-sagnier/ca 
https://serveiseducatius.xtec.cat/sarria-santgervasi/portada/fem-radio-a-les-aules-
dacollida/ 
 

PEC 1.3.2. L’ atenció a la diversitat i la mediació com a projecte de millora de la convivència al centre  

PGA 
2018.2019 

PGA 
2019.2020 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

                 A6. 7 6. Consolidar les mesures d’atenció a la diversitat 

https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-casa-sagnier/ca
https://serveiseducatius.xtec.cat/sarria-santgervasi/portada/fem-radio-a-les-aules-dacollida/
https://serveiseducatius.xtec.cat/sarria-santgervasi/portada/fem-radio-a-les-aules-dacollida/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

RDN 
Records dels nostres avis i àvies 
A Primer d’ESO  es treballa la història del barri i la memòria històrica a partir de les fonts orals 
més pròximes. L’alumnat entrevistarà els seus avis/àvies, perquè els expliquin com era la vida, 
el barri i l’escola quan ells eren nens.  
A partir de les entrevistes, en faran les biografies (en anglès) i les presentacions audiovisuals 
sobre diferents temes vinculats (guerra, postguerra, emigració, professions concretes…).  
Els records dels avis ens  serviran de fil conductor del projecte i acabarem el projecte amb la 
xerrada d’un avi/àvia a l’aula (si és possible). 

Tasques: 

 Recopilació de les entrevistes realitzades als avis/àvies (català/castellà/altres llengües -
anglès, francès, alemany-, segons llengua materna). 

 Biografies en anglès dels avis/àvies. 

 Vídeos expositius sobre diferents aspectes de la vida a les dècades a la guerra i la 
postguerra (llengua: català o castellà, diferent de l’entrevista). 

Tipologies textuals: Text conversacional. Text narratiu. Text expositiu. 
Gèneres textuals: Entrevista. Biografia. Monografia. 
Llengües: Català, castellà i anglès. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell: 1r ESO 

120 alumnes participants 

Competències específiques: 

 Competència comunicativa 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència digital 

 Competència artística i cultural 

 Competència social i ciutadana 

 Àmbit lingüístic, digital, personal i social i de cultura i valors 
Matèries implicades:  Llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres anglesa 
francesa i alemanya 
Espais de treball: aula classe 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 
A3. 1, 7 

PGA 2019.2020 
A3. 1, 7 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

PXP 

1X1 (Primer X Primer) 

Els alumnes de Llatí de primer de batxillerat fan una classe de civilització romana als 

alumnes de socials de primer d’ESO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell: Primer ESO i Primer de  Batxillerat 

Tots els alumnes de 1r d’ESO i alumnes de Llatí de 1r de batxillerat 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Social 1ESO 

 Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 
comprendre’n la causalitat històrica. 

 Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur 
és fruit de les decisions i accions actuals. 

 Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la 
seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat 

Generals de batxillerat 

 Competència comunicativa 

 Competència en gestió i tractament de la informació 

 Competència digital 

 Competència personal i interpersonal 

Alumnes de 1ESO: àmbit social  

Alumnes de btxillerat: àmbit comunicatiu, social i digital 

Matèries implicades:  Socials (1ESO) i Llatí (1batx.) 

Aula ordinària 

 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 
2018.2019 

A4.  5 

PGA 
2019.2020 

A4.  5 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

4. Incorporar estratègies didàctiques que fomentin la implicació dels alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

EM 

Esports de mar 

Activitat de Vela Col·lectiva, dins del programa "Esports de Mar" del Consell Esportiu 

escolar de Barcelona . 

El programa "Esports de Mar" consta de 3 sessions pràctiques de 3 hores al BISC 

(Barcelona International Sailing Center) i Reial Club Nàutic de Barcelona per al primer 

any del programa, i té una continuïtat de dos cursos on l'alumnat de segon, per tant, 

continuarà la seva formació a tercer.  

Aquesta activitat està inclosa a la programació anual de l'assignatura d'Educació Física 

i dona resposta  a part del contingut curricular referent a activitats físiques al medi 

natural. 

 
Nivell: 2n d’ESO (Continuïtat a 3r d’ESO) 

120 alumnes de segon 

Objectius  

Fomentar la participació i treball en equip per tal de navegar amb un rumb 

determinat. 

Conèixer i saber les nocions bàsiques i anatomia bàsica d’un veler per tal de promoure 

l’autonomia en la direcció i navegació del mateix. 

Practicar la navegació en un entorn natural com el mar obert. 

Connectar amb la natura a través de la pràctica esportiva fomentant valors cívics. 

Àmbits. Educació Física i Personal i Social 

Matèria implicada . Educació física 

Espais de treball: 

 Activitats introductòries a les classes d’Educació Física. Aules de treball del BISC. Espai 

Marítim del BISC 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics (web del PAE) 

http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 21 22 

A4. 15 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

4. Incorporar estratègies didàctiques que fomentin la implicació dels alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge 

http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

ANA 
Activitats  sobre la natura i a la natura en alemany 

Es tracta d’un projecte d’algunes setmanes de durada que finalitza amb una sortida a la 
natura. Estudiem el bosc alemany, la seva biodiversitat, la geografia, la cultura (contes i 
influencia en la literatura o les arts plàstiques) i el comparem amb el bosc mediterrani. 
Ho fem a partir de diversos materials, de la recerca dels alumnes i de la conversa amb un 
exalumne biòleg de parla alemanya (via mail o amb una videoconferència). 
 

 
 

Nivell: Alumnat d’ESO  (2n, 3er o 4rt, amb algunes adaptacions) 

Objectius  
- Fomentar la relació amb la natura 

- Aprofundir en el coneixement de la llengua i la cultura alemanya. 
- Fomentar el respecte per al medi ambient. 
- Convivència amb el grup. 
 

Àmbits: lingüístic, científic,  artístic   i personal i social 

Matèries implicades : Alemany  

El treball es fa dins l’assignatura de llengua alemanya, però és transversal. 

Espais de treball  
Es treballa a l’aula i finalment es fa una excursió al Montseny. 
La durada del projecte és de 2-3 setmanes. 

 

 

 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: 
alemany, francès i anglès. 

PGA 2021-2022 
A1.   

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

1. Impulsar activitats  per millorar la competència lingüística dels alumnes en llengües estrangeres 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

GEP 
Grup d’experimentació plurilingüística 

Desenvolupament de la metodologia CLIL a Biologia i Física i Química. Introducció de 
vocabulari a Educació física. Activitats puntuals en anglès en algunes àrees Les 
pràctiques de laboratori es fan en anglès a 2n i 3r d’ ESO 

 

                             
 

 

Nivells: 1r, 2n i 3r ESO 

360 alumnes implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
Competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat, comunicativa i cientificotècnic 
Comprensió lectora i oral  

Àmbit Cientificotècnic i lingüístic  

Matèries implicades:  Biologia i Educació física de 1r d’ESO i Física i química de 2n i 3r 
ESO 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula de classe i laboratoris 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

http://institutmenendezypelayo.cat/projectes-2/gep-grup-dexperimentacio-en-

plurilinguisme/ 

 

 

 

 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: 
alemany, francès i anglès. 

PGA 2018.2019 

A1. 1,3,4 i 5 

PGA 2019.2020 

A1. 1,2 i 3 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

1. Impulsar activitats  per millorar la competència lingüística dels alumnes en llengües 
estrangeres 

http://institutmenendezypelayo.cat/projectes-2/gep-grup-dexperimentacio-en-plurilinguisme/
http://institutmenendezypelayo.cat/projectes-2/gep-grup-dexperimentacio-en-plurilinguisme/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

Viatge a Collioure i Perpignan. Maig 2019 i 2020 

Jocs de pistes a Perpinyà i Collioure. 
Visita de la tomba d’ Antonio Machado i  lectura dels seus poemes. 
Visita guiada en francès de les Caves de Byrr. 
Visita guiada en francès del Palau dels Reis de Mallorca. 
Activitat pluridisciplinar  (Llengua Francesa, Catalana, Castellana , Història, Tecnologia) 

 
Collioure 

 
Perpignan.     Palais des Rois de Majorque 

 

Nivell: 2 ESO  

40 alumnes participants  

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

A banda de les competències lingüístiques implícites per l’ensenyament de la Llengua 
francesa, treballem, prèviament, a partir d’un dossier històrico-artístic (en francès) i  
visites guiades en francès de les Caves de Byrr i al Palau dels Reis de Mallorca.  A més, 
es fa un treball de camp durant el viatge a partir d’un qüestionari que es lliurarà 
després del viatge. El millor treball serà premiat. 

Àmbit Lingüístic, social i tecnològic 
Pel que fa a l’àmbit d’aprenentatge, és un treball cooperatiu amb situacions de 
caràcter vivencial;  considerant  l’àmbit relacional afavoreix la cohesió del grup. 

Matèries implicades 
Francès, Llengua Catalana, Llengua Castellana, Història i  Tecnologia. 

Dossier i jocs de pistes. 
Visita dels monuments esmentats. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
 

 

 

 

 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: 
alemany, francès i anglès. 

PGA 2018.2019 

A1. 12 

PGA 2019.2020 

A1. 11 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

1. Impulsar activitats  per millorar la competència lingüística dels alumnes en llengües 
estrangeres 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

ESE 

Escoles sostenibles: embolcalls + sostenibles  

Projecte per a fomentar la reducció dels embolcalls utilitzats a l’hora d’esmorzar al 

centre. A partir d'un pla de prevenció de residus elaborat per l’alumnat de 2n d’ESO i 

que implica a tots els nivells i, mitjançant la introducció d'embolcalls reutilitzables, es 

pretén que la comunitat educativa prengui consciència del valor de ser ambientalment 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell: 2n d’ESO 

120 alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

Dimensió medi ambient 

Dimensió comunicació oral 

Dimensió aprendre a aprendre 

Dimensió participació 

Àmbit Cientificotècnic, Lingüístic i Personal i social 

Matèries implicades: Ecologia Urbana, Biologia i Geologia, Tutoria 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 

Diferents espais de l’institut (classe, aula informàtica, aula singular, pati) 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-

sostenibles/microxarxacurs/embolcallssostenibles-curs-2018-19 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 
A3. 28 

PGA 2019.2020 
A3. 26 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/microxarxacurs/embolcallssostenibles-curs-2018-19
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/microxarxacurs/embolcallssostenibles-curs-2018-19


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

LMS 
Let’s make a scrapbook! 

“Scrap” significa tros, fragment. En aquest projecte els alumnes confeccionen un 
àlbum on treballen l’expressió escrita i artística amb trossos de la seva vida personal i 
escolar. A l’scrapbook barregen textos curts en anglès (on expliquen qui són i quin és 
el seu context personal —educació, família, amics, gustos i preferències, records…) 
amb decoracions i dibuixos (expressió artística). 

                         
Nivell: 2n ESO 

120 alumnes participants  

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
responsabilitat, autoconeixement, autocrítica, la capacitat d’elegir, d’imaginar 
projectes i convertir-los en les accions a l’scrapbook, estratègies per a la planificació 
de l’expressió escrita, adequació, coherència i cohesió, estratègies de revisió, 
correcció, reparació i presentació i producció creativa (Competències 7, 8, 9 de 
llengües estrangeres / Competències 5, 6, 7 de l’àmbit artístic - visual i plàstica). 

Àmbit:  Lingüístic, artístic, i personal 

Matèria  implicada: Anglès 

Espais de treball o materials singulars o altres 
A l’aula i a casa, quadern/àlbum de scrapbooking o llibreta, papers de colors, cartró, 
tela, sobres de paper, botons, etiquetes, retalls de revistes, adhesius, washi tape, 
tisores, fotografies, segells, pigments/tinta i purpurina. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
Pàgina web de l’institut: 2nESO Let's  make a scrapbook.pptx 
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LNS 
La notícia de la setmana 

L’alumnat de 2n d’ESO fa una visita guiada a les instal·lacions de Catalunya Ràdio, 
aquest és l’element motivador i punt de partida del projecte. 
Cada setmana, els alumnes trien les notícies que més els han cridat l’atenció i les 
porten a classe. Un cop llegides, les pengen al suro de l’aula i en fan una síntesi, 
l’àudio de la qual enregistraran, simulant una notícia radiofònica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell: 2n ESO 

Nombre d’alumnes participants: 120 (tot el nivell) 

Competències específiques: 

 Competència comunicativa 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència digital 

 Competència artística i cultural 

 Competència social i ciutadana 
Àmbit lingüístic, digital,  personal i social i de cultura i valors 
Matèria implicada:  Llengua catalana 

Espais de treball: aula classe 
 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
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LVM 
La volta al món per cinc països 

A Segon d’ESO llegim textos de persones i famílies que han decidit deixar-ho tot 
durant un temps i dedicar-se a voltar pel món, com una forma diferent d’aprendre. A 
partir d’aquesta idea tan suggeridora, proposem als alumnes que, per grups, dissenyin 
el seu viatge ideal. Han de triar quins països dels cinc continents visitarien i per què.  
Mitjançant una presentació audiovisual o de diapositives, presentaran a la resta de la 
classe el seu recorregut, explicant les característiques geogràfiques, històriques, 
culturals i lingüístiques de cada territori, i concretant què visitaran, què menjaran...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell: 2n ESO 

120 alumnes participants 

Competències específiques: 

 Competència comunicativa 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència digital 

 Competència artística i cultural 

 Competència social i ciutadana 
 

Àmbit lingüístic,  digital,  personal i social i de cultura i valors 
Matèria implicada:  Llengua catalana 
Espais de treball: aula classe 
 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
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PEN 

Projecte energia 

Projecte per fomentar la reflexió a l’entorn de l’energia i en concret de la producció 

d’energia a partir de fonts renovables o no renovables. 

L’alumnat ha de treballar en grups cooperatius en la participació en un congrés 

d’energia sostenible. Cada grup es constitueix en empresa productora d’energia 

elèctrica a partir d’una font diferent que busca finançament. Han de dissenyar la imatge 

corporativa de l’empresa, elaborar una maqueta de la seva central elèctrica i una 

presentació que expliqui les transformacions energètiques que s’hi produeixen. 

 

Nivell: 2n d’ESO 

120 alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum: 

Àmbit cientificotècnic: 
• Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
• Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 
• Dimensió medi ambient 
• Dimensió comunicació oral 

Àmbit digital: 
• Dimensió Instruments i aplicacions, 
• Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 

Àmbit personal i social: 
• Dimensió aprendre a aprendre 

Àmbits Cientificotècnic, Digital, i Personal i social 

Matèries implicades: Física i Química, Tecnologia 

Espais de treball o materials singulars o altres: 

Classe, tallers de tecnologia. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics: 
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CSI 

Projecte CSI 

Projecte per fomentar l’anàlisi de la matèria que ens envolta des del punt de vista 

científic. 

L’alumnat ha de treballar en grups cooperatius en la investigació policial d’un suposat 

crim. Cada grup es constitueix en equip d’investigació forense per analitzar les diferents 

evidències trobades a l’escena del crim. 

A mesura que avança la investigació, els equips han d’anar completant el seu portafolis 

digital. Al final del procés han de presentar les proves i les seves conclusions en un 

judici i fer una proposta de quin dels sospitosos pot haver comès el crim. 

La presentació del cas al judici i part del treball experimental es realitza en anglès. 

 

Nivell: 2n d’ESO 

Alumnat implicat: 120 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum: 

Àmbit cientificotècnic: 
• Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana: C1, C4 i C5. 

Àmbit digital: 
• Dossier personals d’aprenentatge (portafolis digital) (19) 

Àmbit lingüístic, llengües estrangeres: 
• Dimensió comprensió lectora 

• Dimensió comunicació oral 

Àmbits Cientificotic, Digital, i lingüístic (llengües estrangeres) 

Matèries implicades: Física i Química, Tecnologia, Anglès 

Espais de treball o materials singulars o altres: 

Classe, laboratoris de física i química, tallers de tecnologia. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics: 

https://sites.google.com/view/cas-julius-imyp/home 
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BIM 
Barcelona i el mar. Treball de síntesi.  

Aquest treball està format per un conjunt d’activitats relacionades amb el contingut 
de les matèries de 2n d’ESO. Durant una setmana es treballa en una situació 
d’aprenentatge diferent de l'habitual, al voltant d'un tema central, que és Barcelona i 
el mar, on han d'aplicar els coneixements adquirits en  les diferents àrees; els alumnes 
desenvolupen la seva capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual i 
també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.  
Objectius principals 
- Investigar i descobrir la relació entre Barcelona i el mar. 
- Fomentar el treball en equip i l’autonomia. 
- Realitzar un dossier en grup. 
- Preparar una exposició oral. 
- Treballar de manera transversal els continguts de totes les matèries. 

 
                            Sortida Port Comercial juny  del 2018 

Nivell: 2n d’ESO 

120 alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
- Dimensions de l’àmbit lingüístic. 
- Dimensions de l’àmbit matemàtic. 
- Dimensions de l’àmbit cientificotècnic. 
- Dimensions de l’àmbit personal i social. 
- Dimensions de l’àmbit de l’educació física. 
- Dimensions de l’àmbit de cultura i valors. 
- Dimensions de l’àmbit digital. 

Àmbit lingüístic, matemàtic, cientificotècnic, personal i social, d’educació física, de 
cultura i valors i digital.  

Matèries implicades: Les de 2n d’ESO. 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Aula classe 
- Sortida al Port Comercial 
- Sortida a Montjuïc (Camp d’aprenentatge Barcelona des de Montjuïc) 
- Activitat Bateig de Vela al Centre Municipal de Vela de Barcelona. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/2n-eso 
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CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

TSO 
Teatro del Siglo de Oro 

Projecte per complementar els coneixements de les matèries de Llengua castellana  
amb una experiència vivencial, participativa mitjançant tècniques i metodologies 
teatrals. Amb l’equip dels Artistes pedagogs. 

 

 
 

Nivell: Tercer d’ ESO 

120 alumnes participants 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Expressió oral 

Àmbit lingüístic i artísitc 
Matèria implicada:  Llengua castellana  
Espais de treball: aula classe, aula singular i sala d’actes 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://www.artistespedagogs.com/tallers/ 
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AEB 
Alumnat expert de batxillerat ensenya l’alumnat de l’ESO 

Demostracions de pràctiques de laboratori per part d’alumnes de batxillerat Durant la 
setmana de la ciència un grup de alumnes del batxillerat nocturn fan demostracions 
de pràctiques de laboratori de física i química als alumnes de 3r ESO 

 
Equilibri de les escombres 

Nivells: Batxillerat i 3r ESO 

10 alumnes de batxillerat i 120 alumnes d’ESO 

Competències específiques ; comunicativa i cientificotècnica 

Àmbit Cientificotècnic i lingüístic 

Matèries implicades:  Física i química 3r ESO 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Sala d’actes de l’institut 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

Pàgina web institut 
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GMP 
Fem una ressenya a Google Maps 

Projecte interlingüístic en què s’utilitzen les diferents llengües per escriure ressenyes 
de llocs de l’entorn de l’alumnat i penjar-les a Google Maps acompanyades de 
fotografies. Durant un mes lectiu del trimestre escollit.  Fins a 6 sessions per matèria. 

 

                             
 

Nivell: 3r ESO 

120 alumnes  

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
Artística i cultural, autonomia i iniciativa personal, comunicació lingüística i 
audiovisual, social i ciutadana, tractament de la informació, digital 

Àmbit Lingüístic, cientificotècnic, social, artístic, digital 

Matèries implicades:  Llengua castellana, llengua  catalana, llengua anglesa, llengua 
francesa 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula de classe  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30843 
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APN 
Audiència pública als nois i noies 

Projecte de participació a través del qual l’alumnat fa propostes a l’equip de govern 
de la ciutat de Barcelona. Després d’un procés col·lectiu de reflexió es presenten les 
conclusions en actes d’audiència pública presidits per les regidories de districte i per 
l’alcaldessa. Amb activitats fora i dins de l’institut amb el tema Barcelona ciutat de 
pau 

                             
                                                    

Nivell: 3r ESO 

120 alumnes  

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
Autonomia i iniciativa personal, social i ciutadana 

Àmbit Social , personal i social i participació ciutadana 

Matèries implicades:  Tutoria,cultura i valors 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula de classe , Trobades entre centres, Regidoria districte i Ajuntament 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/audiencia-publica-de-nois-i-noies 
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ITH 
Intercanvi amb el Theodor-Heuss Gymnasium de Mühlacker (Alemanya) 

Els alumnes conviuen amb el seu company o companya d’intercanvi i la seva família 
durant una setmana (cap de setmana inclòs). Durant l’horari escolar es realitzen 
activitats amb tot el grup: assistència a algunes classes, visites culturals, activitats 
lúdiques i esportives, etc. 
Els alumnes alemanys venen a Barcelona una setmana (normalment al mes de febrer) 
i el alumnes del Menéndez y Pelayo viatgen a Mühlacker a finals d’abril o principis de 
maig.  

 

    Caminada a la Selva Negra (Intercanvi 2018)          Tots els participants davant el Gymnasium (2015) 
Nivell: 3er d’ESO (alumnes que cursen Alemany) 

Normalment hi participa tot el grup (entre 25 i 35 alumnes, depenent del curs) 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
El fet de conviure durant una setmana amb una família de parla alemanya fa que la 
majoria d alumnes es confrontin per primera vegada amb la complexitat de l’idioma i  
posin en pràctica competències de comprensió i comunicatives.  
En grup es duen a terme  activitats i visites guiades en llengua alemanya en les que 
també es posen en pràctica competències de comprensió i comunicació, i 
s’adquireixen coneixements de la cultura alemanya. 
Aquesta activitat va més enllà de la pràctica de l’idioma, ja que es tracta d’una 
experiència única pel que fa a la convivència en un entorn cultural diferent, tant en la 
família d’acollida com en el grup.  

Àmbit lingüístic 

Matèria implicada: Alemany 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
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EOC 
Exposició oral camps semàntics 
Els alumnes fan una exposició sobre un camp semàntic determinat (50 paraules) i amb 
dicció i entonació adequades amb suport digital.  

 

  
 

Nivell/ nivells  on s’imparteix 
3r ESO 

Número dels alumnes participants o implicats 
 120 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
-Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.  
-Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 
-Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs. 
-Compartir un text oral amb els altres, incloent l’audiència en el propi discurs. 
-Demostrar el domini suficient de suports digitals per poder fer l’exposició. 

Àmbit lingüístic, personal, digital. 

Matèries implicada Llengua catalana. 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula de classe, diccionari visual, ordinador, projector. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
Web de l’institut. 
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AET 
Adaptació d’una escena teatral de Romeu i Julieta 
Els alumnes llegeixen “Romeu i Julieta” de W.Shakespeare i en trien una escena en 
grups (entre 2 i 6). En fan una lectura reflexiva en grup i reelaboren l’escena per 
representar-la davant dels companys. La representació es grava en video i es veu a 
classe per compartir l’experiència. 

 
Nivell on s’imparteix: 3r ESO 

Número dels alumnes participants : 120 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
-Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.  
-Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 
-Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs. 
-Compartir un text oral amb els altres, incloent l’audiència en el propi discurs. 
-Demostrar el domini suficient de suports digitals per poder fer l’exposició. 

Àmbit lingüístic, personal, literari, digital. 

Matèries implicada: Llengua catalana. 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula singular. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
Web de l’institut. 
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 DPA 
 Disseny de la portada de l’agenda de l’institut 

Tot l’alumnat de 3r d’ESO dissenya a classe de Visual i Plàstica una portada d’agenda 

que   servirà per a l’agenda escolar de tot l’alumnat del pròxim curs.  Es comunica el 

nom del guanyador/a a l’acte de lliurament de premis de la Diada de Sant Jordi. 

 Es treballen diferents aspectes del llenguatge plàstic com la composició, la originalitat, 

la tècnica, el color, la tipografia, … d’una manera pràctica i veient-hi una aplicació. 

 
 

 
Nivell: 3r d’ESO 

120 alumnes participants 

 Competències específiques o dimensions relacionades al currículum:  

 Dimensió percepció i  escolta 

 Dimensió expressió, interpretació i creació Dimensió societat i cultura 

 Dimensió aprendre a aprendre Dimensió participació 

 Àmbit artístic 

 Matèries implicades: Visual i Plàstica 

 Espais de treball o materials singulars o altres..  

 Aula de Visual i Plàstica 

 Lloc  web  de visualització o de publicació de documents pedagògics          

https://dibuixfm.wordpress.com/2019/02/15/concurs-portada-agenda/ 
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PGA 2019-2020 

B8.  15 
OBJECTIU GENERAL B . GESTIÓ DEL CENTRE 

8. Impulsar la participació de l’alumnat 

https://dibuixfm.wordpress.com/2019/02/15/concurs-portada-agenda/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

REG 
Tallers de prevenció de violències masclistes “Revoluciona el gènere” 

A partir del gener començaran tallers a 1800 alumnes d’Instituts d’Educació Secundària 
de tot Catalunya per reduir els comportaments, les actituds i els valors masclistes de 
les persones joves. Està promocionat des del Departament d’Educació i l’Agència 
catalana de la Joventut 
Els tallers estan dissenyats amb l’objectiu de reduir els comportaments, les actituds i 
els valors masclistes de les persones joves. Per tal d’assolir l’objectiu s’ha fet un treball 
conjunt entre el centre educatiu, el professorat, l’alumnat i les famílies. Al mes de 
febrer començaran els tallers que es dinamitzaran a través d’eines com el vídeo-fòrum, 
el debat en grup, el teatre, el dibuix, etc. Es durà a terme mitjançant tres tallers de 
dues hores. 

 
Professorat preparant el taller a la biblioteca 

Nivell: 3r ESO 

120 alumnes participants  
Competències específiques o dimensions relacionades amb el currículum: 

- Dimensions de l’àmbit personal i social. 
- Dimensions de l’àmbit lingüístic. 
- Dimensions  de l’àmbit artístic. 
- Dimensions de l’àmbit de cultura i valors. 

Àmbit lingüístic, personal i social, artístic, de cultura i valors.  

Matèries implicades:  Tutoria 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Aula grup-classe, aula singular  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/La_Direccio_General_Joventut_forma
_assessora_personal_ajuntaments_instituts_installacions_juvenils_abordatge_violencies_mas
clistes_DGJ-00001 

 

 

 

PEC 1.3.2. L’ atenció a la diversitat i la mediació com a projecte de millora de la convivència al 
centre 

PGA 2019.2020 
B9.  14 

OBJECTIU GENERAL B . GESTIÓ DEL CENTRE 

9. Elaborar actuacions a la tutoria de grup 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/La_Direccio_General_Joventut_forma_assessora_personal_ajuntaments_instituts_installacions_juvenils_abordatge_violencies_masclistes_DGJ-00001
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/La_Direccio_General_Joventut_forma_assessora_personal_ajuntaments_instituts_installacions_juvenils_abordatge_violencies_masclistes_DGJ-00001
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/La_Direccio_General_Joventut_forma_assessora_personal_ajuntaments_instituts_installacions_juvenils_abordatge_violencies_masclistes_DGJ-00001


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

PTP 
Periodic table project 

This is a CLIL (Content and Language Integrated learning) project. 
The aim of the project is to let the students get to know the different elements of the periodic 
table. 
During the project, each student will work individually and will prepare a DIN A4 size board 
with two sides which will include the following information regarding one element (every 
student will focus on a different element): 
Side A:  A general layout will be filled with the atomic number, the mass number, the symbol 
and the name of the element in English, Catalan and Spanish. 
Side B: A creative side will be prepared with a free format and including at least three 
interesting facts regarding the specific element. 
Every student will share his/her work with the rest of the educational community as it will be 
exposed in the high school hall and they will present his/her work to the rest of the class. 
The elements will be disposed in the specific order to create a big periodic table. The 
board will be able to be turned for both sides, A and B, to be read. 

 

Level: 3rd ESO 

120 students 

Competencies and curricular dimensions: 
Scientific-technological field: 

Competency 3: Interpret the Universe, the Earth and life by using records of the past 
Digital field: 

Competency 4: Seeking, checking and choosing appropriate digital information for the task 

being performed, considering different sources and digital media 

Competency 7: Participating in interpersonal communication environments and virtual 

publications to share information 

Personal and Social field: 
- Learning to learn competency 

Scientific-technological, Digital and Personal and Social field 

Subjects: Physics and Chemistry 

Workspace:  Classroom, laboratory, high school hall 

 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: alemany, 
francès i anglès. 

PGA 2019.2020 

A1. 1,2 i 3 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

1. Impulsar activitats  per millorar la competència lingüística dels alumnes en llengües estrangeres 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

CRIS 
Consum responsable i sostenibilitat. Treball de Síntesi 3r ESO 

El TS de 3r d’ESO està plantejat perquè l’alumnat pugui mitjançant diferents activitats, 
reflexionar sobre els seus hàbits de consum i els de la societat,  el consum 
responsable i què hi darrere de la producció dels aparells tecnològics i de tot allò que 
es fa servir de manera habitual. També s’hi aprofundeix sobre els conflictes derivats  
quan no se’n fa una gestió sostenible del planeta: impacte medi ambiental, explotació 
laboral, gestió de residus, etc. 
Un altre punt és l’aprenentatge i ús dels conceptes de sostenibilitat, comercialització 
justa, economia local i de proximitat , eficiència energètica i obsolescència 
programada. 
Objectius generals: 
- Conscienciar el consum responsable i en coherència amb els drets humans 
- Visibilitzar les conseqüències de l’impacte humà sobre el desenvolupament global 
- Conèixer altres formes de gestionar el planeta amb sostenibilitat 
- Afavorir el consum responsable i valorar els nostres recursos 
- Realitzar col·laborativament el dossier de treball i preparar la seva exposició oral 
- Treballar de manera transversal els continguts de totes les matèries. 

 
Nivell: 3r ESO 

120 alumnes participants  
Competències específiques o dimensions relacionades amb el currículum: 

- Dimensions de l’àmbit lingüístic. 
- Dimensions de l’àmbit matemàtic. 
- Dimensions de l’àmbit cientificotècnic. 
- Dimensions de l’àmbit personal i social. 
- Dimensions  de l’àmbit artístic. 
- Dimensions de l’àmbit de l’educació física. 
- Dimensions de l’àmbit de cultura i valors. 
- Dimensions de l’àmbit digital. 

Àmbit lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, personal i social, artístic, d’educació física, 
de cultura i valors i digital.  

Matèries implicades: Les de tercer d’ESO 

Espais de treball o materials singulars o altres 
- Aula grup-classe, Biblioteca, Parc de l’Oreneta i Cursa d’orientació 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/3r-eso 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 PGA 2019.2020 OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

                   A3. 7 3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://sites.google.com/imyp.cat/projectes-imyp/3r-eso


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 
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CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

 

MCA 

Microcoperatives d’alumnes 

El programa de Cooperatives d’Alumnes té com a finalitat aproximar el món de l’Economia 

Social i Solidària (ESS) als centres educatius. Aquest programa proporciona a l’alumnat 

l’oportunitat d’experimentar la creació i gestió d’una activitat productiva i econòmica a través 

del format cooperatiu. 

Les cooperatives d’alumnes possibiliten la realització d’activitats col·lectives que sorgeixin de 

les idees, iniciatives o necessitats del mateix alumnat, que és qui administra els seus projectes 

d’emprenedoria aplicant els valors i principis de l’ESS. 

 

 
 

Nivell: 4t d’ESO 

Alumnat de l’optativa d’Economia 

Objectius  

 1. Acostar l’Economia Social i Solidària a l’alumnat a través de la fórmula cooperativa 

2. Integrar l’ESS en el currículum educatiu 

Àmbits Personal i social 

Matèria implicada : Economia 

Per a la posada en marxa del projecte es rep l’assessorament de Barcelona Activa i la 

Cooperativa el Risell. 

Espais de treball: aula on es cursa la matèria. 

El desenvolupament del projecte es farà en el 3r trimestre. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/transformess 

 

 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 21 22 

A4. 15 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

4. Incorporar estratègies didàctiques que fomentin la implicació dels alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge 

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/transformess


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

REA 
Projecte Re@cciona. 

APS. Realització d’un vídeo de sensibilització sobre un tema social, col·laborant amb 
una ONG triada per l’alumnat.  

 

 
Nivell 4 ESO 

15-20 alumnes participants  

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
Dimensió expressió escrita, Dimensió comunicació oral, Dimensió objectes i sistemes 
tecnològics de la vida quotidiana, Dimensió expressió, interpretació i creació, 
Dimensió sociocultural, Dimensió instruments i aplicacions (Competència 3. Utilitzar 
les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 
produccions de documents digitals), Dimensió personal i interpersonal 
(Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració 
que promoguin actituds de compromís i democràtiques), Dimensió participació 
(Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable) 

Àmbit Lingüístic, cientificotècnic, artístic, digital, cultura i valors, personal i social. 

Matèries implicades: Informàtica. 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula informàtica 3, i tot el centre per fer l’enregistrament. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
http://tallerdecinema.com/project/reacciona/3 
https://institutmenendezypelayo.cat/projectes-aps/ 
 

 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3 16 

PGA 2019.2020 

A3 15 

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

http://tallerdecinema.com/project/reacciona/3
https://institutmenendezypelayo.cat/projectes-aps/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

PEC 1.3.3.  La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3.6 

PGA 2019.2020 

A3.5 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

CER 
En Residència 
Creadors als Instituts de Barcelona 

El projecte "EN RESiDÈNCiA" acosta la creació artística contemporània als joves 

estudiants a través del contacte directe i continuat amb un artista. 

La creadora intervé a l’institut com a autora, desenvolupant una obra pròpia, la 

transmissió es dóna fonamentalment a través de la participació, el diàleg i el contacte 

directe amb l’obra i amb el seu creador. 

 La reflexió i l’anàlisi són parts molt importants del procés d’aprenentatge. 

 

 
Nivell: 4t ESO 

20 alumnes 
A través d’aquesta posada en contacte directe entre art i educació, l’objectiu del projecte és 

triple: 

 Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació 

contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i que 

reflexionin sobre l’art a partir de l’experiència pròpia. 

 Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la creativitat 

artístiques. 

  Afavorir que els instituts esdevinguin de manera activa espais per a la cultura, l’art i 

el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la innovació 

artístiques. 

Àmbit artístic 

Matèries implicades:  Educació visual i plàstica 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
http://blocsenresidencia.bcn.cat/menendezypelayo1819/ 

http://blocsenresidencia.bcn.cat/menendezypelayo1819/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

TFR 
Teatre en francès 

L’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat que vol millorar l’expressió oral en francès 
pot participar en una activitat extraescolar que consisteix  en  la pràctica de diferents 
exercicis actorals de preparació així com en la preparació de la representació d’una 
obra o extret d’obra. 
L’expressió de sentiments  i emocions així com la constant pràctica d’aquesta llengua 
fa que l’alumnat millori substancialment la seva producció oral. 
 

Imatge relacionada 
 

 
 

Nivells: 4t d’ESO i 1r de Batxillerat 

Una desena d’alumnes participants 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Expressió oral 

Àmbit Linguïstic 

Matèries implicades:  Llengua i Literatura francesa 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Teatre de la sala d’actes del Menéndez y Pelayo 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://www.artistespedagogs.com/tallers/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

PEC 1.3.3.  La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3.21 i A1. 10 

PGA 2019.2020 

 A1. 9   

OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://www.artistespedagogs.com/tallers/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

Viatge a París. Març 2019 

Visites:  Tour Eiffel, SainteChapelle, Palais de Versailles, Musée du Louvre, 
Montmartre, ... 
Activitat pluridisciplinar  (Llengua Francesa, Història, Mitologia i Art) 
 

Imatge relacionada 
 

 
 

Nivells:   4 ESO i 1 Batxillerat 

38 alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

A banda de les competències lingüístiques implícites per l’ensenyament de la Llengua 
francesa, treballem, prèviament, a partir d’un dossier històrico-artístic (en francès) i  
visites guiades en francès de Versalles i del Louvre. A més, es fa un treball de camp 
durant el viatge a partir d’un qüestionari. El millor treball serà premiat. 

Àmbit Lingüístic, social i artístic 
Pel que fa a l’àmbit d’aprenentatge, és un treball cooperatiu amb situacions de 
caràcter vivencial;  considerant  l’àmbit relacional afavoreix la cohesió del grup. 

Matèries implicades 
Francès, Història, Cultura Clàssica i Educació visual i Plàstica. 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Visita dels monuments esmentats. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 
 
 

 

 

 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües estrangeres: 
alemany, francès i anglès. 

PGA 2018.2019 

A1. 13 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

1. Impulsar activitats  per millorar la competència lingüística dels alumnes en llengües estrangeres 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

LIT 
LITERAPOLIS 

Literapolis és un projecte interdisciplinari de llengües i informàtica interessat en el 
foment de la lectura des d’una perspectiva lúdica. Del que es tracta és de fer una 
gimcana literària d’una novel·la, Marina de Carlos Ruiz Zafón, a través d’un joc de 
pistes de llocs de la novel·la que s’han de geolocalitzar mitjançant un itinerari per la 
ciutat on transcorre la novel·la: Barcelona. 
 

 

 
 

Nivell: 2  grups de 4rt d’ESO 

40 alumnes 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Comprensió lectora, Expressió escrita, Competència digital, Comunicació oral, 
Comunicació audiovisual 

Àmbit Lingüístic i digital 

Matèries implicades: Llengua castellana 

Espais de treball o materials singulars o altres 
Biblioteca, Aula d’informàtica 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://www.iternatura.es/proyectos/literapolis/  
 

 

 

 

 

 

 

PEC 1.3.3.  La progressiva introducció de metodologies innovadores. 

PGA 2018.2019 

A3.  8 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/literapolis-bcn-app-literaria-barcelona_188070_102.html
https://www.iternatura.es/proyectos/literapolis/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

EXP 

Explainers Cosmocaixa 

L’alumnat es converteix en guia del Cosmocaixa durant 6 caps de setmana i 

expliquen els diferents mòduls del museu amb les seves paraules. Per fer-ho, reben 

diverses formacions que els ajuden a afrontar el repte de respondre les preguntes 

dels visitants, petits i grans. El projecte serveix per despertar la curiositat, potenciar 

vocacions científiques i acostar el coneixement als visitants del museu a partir de les 

explicacions fetes per l’alumnat. 

 

 
Nivells:  4t d’ESO 

5-6 alumnes participants per trimestre 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

Dimensió comunicació oral 

Dimensió aprendre a aprendre 

Dimensió participació 

Àmbit 

Cientificotècnic, Lingüístic i Personal i social 

Matèries implicades: Física i Química i Biologia i Geologia 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 

Cosmocaixa, ESIC, IQS, La Salle, EUSS 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

https://www.educaixa.com/ca/-/edu-explainers-2018 

https://twitter.com/InsMyP/status/1193909327834292224 

 

 

PEC 1.3.3.  La progressiva introducció de metodologies innovadores. 

PGA 2018.2019 PGA 2019.2020 OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

                      A4. 11 4. Incorporar estratègies didàctiques que fomentin la implicació dels alumnes en el 
seu procés d’aprenentatge 

https://www.educaixa.com/ca/-/edu-explainers-2018
https://twitter.com/InsMyP/status/1193909327834292224


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

TFE  

Theatre and Films in English 

Pràctica de teatre d’obres curtes i posterior creació de guions per a una filmació que els 

mateixos alumnes representen  i editen. 

  

Nivell: 4t ESO 

120  alumnes participants 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Artística i cultural, autonomia i iniciativa personal, comunicació lingüística i audiovisual. 

Àmbit Lingüístic, artístic, digital, personal i social 

Matèria implicada: Anglès i Informàtica 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 

Aula, exteriors , càmeres, mòbils, ordinadors, decorats 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 

 

 

 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3. 1 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

TDD 
TALLER DE DEEJAYS (AA DJ’S) 

L’Aula d’acollida dedicarà unes hores dels últims dies de fi de segon trimestre a 

desenvolupar un breu taller de dj. Aquesta activitat consistirà en conèixer, utilitzar i 

gaudir de les diferents opcions per modificar i barrejar cançons que ens brinda una 

controladora digital bàsica.  

 

                                        
 

Nivells: ESO i Batxillerat 

19 alumnes participants (dividits en diferents grups en funció del seu horari a l’Aula 
d’acollida) 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

 De l’àmbit digital: C1, C3 i C8. 

 De l’àmbit artístic: C3, C6, C7, C8, C9 i C10 

Àmbit: Digital i artístic  

Matèries implicades: Llengua catalana, música, informàtica i acollida de nouvinguts 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula d’acollida (3.18) 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
 
 

 

 

 

 

 

PEC 1.3.2. L’ atenció a la diversitat i la mediació com a projecte de millora de la convivència al 
centre  

PGA 2018.2019 

A6. 7 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

6. Consolidar les mesures d’atenció a la diversitat 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

FBT 
Fem un book-tràiler 

L’activitat parteix de la lectura de diferents llibres, concretament reculls de contes 
d’autors catalans contemporanis, inclosa dins la programació de la matèria. 
La proposta consisteix, en primer lloc, a canviar l’espai habitual i fer les sessions de 
lectura a la biblioteca, per tal d’apropar-los al lloc, no només com a espai de treball, 
sinó  també de lectura personal. 
D’altra banda, la tasca a realitzar és un book-tràiler, això és, un vídeo curt (màxim un 
minut) en què, a semblança dels tràilers de les pel·lícules, es promociona el llibre 
llegit, incorporant-hi algun fragment rellevant, imatges i música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell: 4t ESO 

Nombre d’alumnes participants: 120  

Competències específiques: 

 Competència comunicativa 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència digital 

 Competència artística i cultural 

 Competència social i ciutadana 
Àmbit lingüístic, digital i personal i social 

Matèria implicada:  Llengua catalana 

Espais de treball: aula classe i biblioteca 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
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ASQ 
Això sí que és un bon currículum! 

Quart d’ESO, com a curs final d’etapa, té com a punt important l’orientació. D’altra 
banda, l’alumnat d’aquesta edat comença a plantejar-se la possibilitat de 
desenvolupar algunes feines, remunerades o no, en l’àmbit dels seus interessos. En 
aquest context, el projecte pretén ajudar-los a identificar i donar rellevància a les 
seves aptituds i habilitats. 

 Lectura dramatitzada a l’aula de l’obra de teatre “El mètode Gronhölm”. 

 Visionat de l’adaptació cinematogràfica. 

 Elaboració del currículum personal i una carta de presentació. 

 Elaboració del seu videocurrículum creatiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell: 4t ESO 

Nombre d’alumnes participants: 120 (tot el nivell) 

Competències específiques: 

 Competència comunicativa 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència digital 

 Competència artística i cultural 

 Competència social i ciutadana 

Àmbit lingüístic, digital i personal i social 

Matèria implicada: Llengua catalana i Llengua castellana 

Espais de treball: aula classe 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
Pàgina web de l’institut 
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MDG  
Memòria de la guerra, l’exili i l’Holocaust 

L’alumnat de 4t ESO estudia, a Història, la guerra civil i la 2a guerra mundial, i a 
llengua catalana treballa el que aquests fenòmens van suposar pel que fa a la 
literatura. Es tracta d’unir-ho i enfocar-ho des dels valors ètics, aprofundint en el tema 
de l’Holocaust i l’exili, i la importància de la memòria. 

 Lectura del llibre “El secret de la mare”. 

 Elaboració d’una línia del temps 1936-1945. 

 Sortida: ruta de l’Exili (La Jonquera, Argelers i Elna). 

 Visionat del curtmetratge “Camins” i del documental “Fugir de l’oblit”. 

 Col·loqui amb el director del documental, Abel Moreno. 

 Treball en grup: recerca sobre víctimes i justos.  

 Creació d’una exposició a l’institut amb les històries de vida triades.  

 
     

Nivell: 4t ESO 

120 alumnes participants 

Competències específiques: 

 Competència comunicativa 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència digital 

 Competència social i ciutadana 
 
Àmbit lingüístic, social i digital 

Matèries implicades:  Llengua catalana, llengua castellana,  història i ètica 

Espais de treball: 

 Aula-classe 

 Aula singular o sala d’actes 

 Sortida: La Jonquera, Argelers i Elna 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
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PDC 
Projecte Divulgadors de ciència 

Projecte de recerca de 4t. 
 Projecte Divulgadors on els alumnes  han tingut el repte d’explicar un concepte científic de 
manera entenedora i fàcil per medi d’un vídeo. 

                                                      

 
Nivells:  4t ESO 

14-16 alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
Àmbit digital: Instruments i aplicacions, tractament de la informació i organització 
dels entorns de treball i aprenentatge, comunicació interpersonal i col·laboració i 
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. 
Àmbit cientificotècnic: Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, 
dimensió objectes sistemes tecnològics, dimensió medi ambient i salut. 
Àmbit lingüístic: Dimensió comprensió lectora, expressió escrita i comunicació oral. 
Àmbit artístic: expressió, interpretació i creació. 
Àmbit personal i social: Autoconeixement, aprendre a aprendre i dimensió 
participació. 

Àmbits relacionats: 
Cientificotècnic , matemàtic, lingüístic, artístic, digital i personal i social. 

Matèries implicades 
Física i química, matemàtiques, biologia, tecnologia i llengües  

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Aula d’informàtica. Aules i laboratori.  
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LDS 
Lliga de debat de secundària i batxillerat 

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual diversos 

equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius (d’edats entre 15 i 18 

anys) de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. 

L’activitat aporta un espai de formació on els estudiants aprenen a parlar en públic, a 

fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català 

com a llengua vehicular. L’objectiu de la Lliga és fomentar l’ús de la paraula entre els 

estudiants, sota el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el 

qual s’ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d’actualitat, i on 

es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la 

fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal. 

 

Nivell 4t d'ESO 

Objectius  
•Millorar de les habilitats comunicatives de l'alumnat d'ESO i Batxillerat 
•Fomentar l’adquisició de competències transversals com són la seguretat, el treball 
en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la 
planificació i la presa de decisions. 
•Oferir a l’alumnat un primer contacte amb la universitat  

Àmbit humanístic i lingüístic 

Matèries implicades: Filosofia, optativa d'oratòria 

Espais de treball o materials singulars: 
Les aules ordinàries i la sala d'actes del centre per l'assaig general 
La Universitat de Barcelona per a la realització del debat 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 
https://filoesomenendez.blogspot.com/p/lliga-de-debat.html  
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ISO 
Intercanvi solidari 

Intercanvi solidari és un projecte d'educació en valors per als alumnes de 4t curs de l'ESO 
que  s'emmarca dins de les matèries de religió i de cultura i valors ètics. Aquest projecte 
consisteix en facilitar la relació i el coneixement mutu entre els adolescents, el col·lectiu de la 
gent gran i el de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant un seguit de visites a 
una residència d'avis o a un centre ocupacional propers a l'Institut per tal de realitzar-hi 
activitats conjuntes. L'objectiu del projecte és formar el nostre alumnat en actituds de cura i 
respecte, en la valoració de la diferència, en la superació de prejudicis, en la solidaritat, en la 
inquietud social i en la comunicació intergeneracional. La darrera sessió consisteix en què els 
alumnes preparin una activitat per al col·lectiu que han anat tractant i que adoptin d'aquesta 
manera un paper més actiu en la transformació de la societat. 

 

Nivell: 4t d'ESO 

Objectius  

 Aprendre a relacionar-se amb persones amb discapacitat intel·lectual. 

 Aprendre a valorar i a tenir en compte l'experiència de la gent gran. 

 Descobrir noves vies de comunicació amb els avis amb trastorns neuronals avançats i 
les persones amb un alt grau de discapacitat intel·lectual. 

 Exercitar els valors de l'empatia, el respecte i la valoració de la diferència, la cura de 
les persones més febles de la nostra societat, la comunicació intergeneracional i la 
solidaritat. 

 Afavorir la iniciativa i la creativitat dels alumnes mitjançant l'organització d'activitats 
pensades per ells mateixos per a les persones destinatàries del projecte. 

 Desvetllar en l'alumnat la inquietud social per a compromisos futurs en favor dels 
col·lectius desfavorits de la nostra societat. 

 Conèixer possibles sortides professionals. 

Àmbit d'educació en valors 

Matèries implicades: cultura i valors ètics i religió 

Espais de treball o materials singulars: 
Les residències d'avis i els centres ocupacionals participants 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics; 
https://filoesomenendez.blogspot.com/p/intercanvi-solidari.html  

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2018.2019 

A3. 19 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 

https://filoesomenendez.blogspot.com/p/intercanvi-solidari.html


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

EMG 
Esquiada MyP. Gener 2019 /  Gener 2020 

Aprenentatge de les habilitats específiques d’esquí o surf de neu en diferents pistes: 
La Molina, La Masella, Les Angles i Font Romeu. 
Visita al poble de Puigcerdà 

         

                          
 

Nivell: 4t d’ESO 

120 places disponibles per alumnes participants o implicats 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
A més de les competències pròpies de la dimensió “activitat física i temps de lleure al 
medi natural”, i de les competències de la dimensió “esport” pel que fa referència a 
l’aprenentatge pràctic dels esports d’hivern, de l’àmbit educació física, també es 
pretén reforçar la competència personal i social a partir de la convivència i preparació 
de la sortida. 

Àmbit d’educació física i personal i social 

Matèries implicades: Educació física i tutoria 

Espais de treball o materials singulars o altres. 
Aula singular, pistes d’esquí i surf de neu dels Pirineus català i francès, dossier 
específic sobre l’esquiada, vídeos il·lustratius sobre els materials d’esquí i surf de neu. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://institutmenendezypelayo.cat/imatges/cursos-anteriors/esquiada/ 
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ENL 
Enlaira’t 

Enlaira’t: deixa enrere els fums. Es tracta d’un programa d’educació ambiental 
impulsat per la Plataforma per la Qualitat de l’Aire en el qual han participat 9 centres 
educatius de Barcelona. 
El programa consta de diferents fases. Durant el mes de febrer, l’alumnat va rebre un 
parell de tallers dinamitzats per dos experts. El primer consistia en veure què és i què 
comporta la contaminació atmosfèrica, quines són les conseqüències de l’ús del cotxe 
i quins valors es transmeten a través de la seva publicitat. El segon va ser una classe 
pràctica sobre com es poden transmetre els valors de la mobilitat activa i sostenible a 
través de l’audiovisual. Durant els mesos de març i abril, l’alumnat ha estat investigant 
com és la contaminació que els envolta i quins efectes té sobre la salut i el medi 
ambient, a partir dels coneixements adquirits han pogut elaborar un vídeo per 
promoure una mobilitat més sostenible. 

         

                          
Nivell: 4t d’ESO 

Alumnes de Biologia i Geologia de 4t d’ESO 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 

Dimensió medi ambient 

Dimensió comunicació oral 

Dimensió aprendre a aprendre 

Dimensió participació 

Àmbit Cientificotècnic, Lingüístic i Personal i social 

Matèries implicades: Biologia  

Espais de treball o materials singulars o altres. 
Taller d’experts a l’aula, elaboració audiovisual, diferents espais, jornada cloenda 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://institutmenendezypelayo.cat/novetats/enlairat-alumnat-4t-eso/ 
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DCA 

Disseny de cartells per a activitats de l’institut 

Tot l’alumnat de 4t fa el disseny d’un cartell per a l’activitat de l’institut: Festa 

benvinguda 1r d’ESO, Jornades de la ciència, Jornades de les Arts i de les lletres, 

graduacions, pancarta bosc vertical, ... i es fa una votació per a escollir-ne un que 

serveix per visibilitzar l’activitat a tota la comunitat educativa. 

Es treballen diferents aspectes del llenguatge plàstic com la composició, la originalitat, 

la tècnica, el color, la tipografia, … d’una manera pràctica i veient-hi una aplicació 

immediata. 

  

Nivell: 4t d’ESO 

20 alumnes participants 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum: Dimensió 

percepció i escolta 

Dimensió expressió, interpretació i creació Dimensió societat i cultura 

Dimensió aprendre a aprendre Dimensió participació 

Àmbit artístic 

Matèries implicades: Visual i Plàstica 

Espais de treball o materials singulars o altres.. Aula Visual i Plàstica 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 

https://dibuixfm.wordpress.com/2019/10/10/disseny-cartell-jornades-de-la-ciencia/ 
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SERVEIS COMUNITARIS A QUART INICIATS A PARTIR DEL CURS 2019-2020 

TÍTOL: El valor de la diversitat                     
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques (col·lectius en risc d’exclusió) 
 

ENTITAT: Fundació TEAS (Rda. General Mitre, 202)       https://www.teas.cat/ 
 

DESCRIPCIÓ: 
Aquest projecte pretén implicar els alumnes en la problemàtica de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. L’objectiu és que els joves coneguin i empatitzin amb la 
realitat d'aquest col·lectiu, ajudar-los a trencar amb els estereotips i estigmes que 
pesen sobre les persones amb discapacitat intel·lectual i despertar en ells valors de 
solidaritat i implicació en el canvi social. 

El producte final del projecte podria ser un material didàctic elaborat pels alumnes per 
ajudar aquestes persones a desenvolupar alguna habilitat cognitiva, social, artística, 
digital, comunicativa, etc., segons les necessitats més remarcades pels seus educadors. 
Per a aquesta tasca, podrem comptar amb el suport de Nexe Fundació a través de 
l'ApS “Creació de materials per a persones amb discapacitat” oferta dins del PAE per al 
curs vigent. 
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 

 Visualització d'una pel·lícula i/o documental adient. 

 Reflexió personal i col·lectiva sobre l'audiovisual. 

 Visita al centre de referència. 

 Formació específica en creació de materials per a persones amb discapacitat. 

ACTIVITATS DE SERVEI: 

 Elaboració del material adaptat. 

 Aplicació del material al centre de referència. 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 

 Les xerrades de sensibilització i la formació específica es faran al centre, dins 
l’horari escolar. 

 Les visites al centre assistencial seran dins i fora d’horari lectiu. 
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TÍTOL: El gran recapte                                           

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques (col·lectius en risc d’exclusió) 

ENTITAT: Banc dels Aliments          https://www.bancdelsaliments.org/ca/home/ 

DESCRIPCIÓ: 

El Banc dels Aliments duu a terme cada any diferents campanyes de sensibilització 

sobre el malbaratament alimentari i la problemàtica de la pobresa alimentària. A 

partir d’aquestes xerrades, es promou la recollida d’aliments i la seva posterior 

classificació en els locals de l’entitat, per a la seva distribució a les associacions i 

parròquies que, al seu torn, les reparteixen entre les famílies necessitades del barri.  

L’alumnat participant serà l’encarregat de dinamitzar la campanya al centre, però 

també participarà en el Gran recapte de finals de novembre. A més, contactarà amb 

els serveis socials del barri i descobrirà la realitat de les necessitats de l’entorn proper. 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 

 Xerrada informativa i de sensibilització. Assessorament sobre el recapte. 
 Contacte amb un centre de distribució d'aliments del barri. Sensibilització amb 

la problemàtica al barri. 

ACTIVITATS DE SERVEI 

 Difusió de la campanya de recapte a tot el centre. 
 Participació en la recollida d'aliments del Gran recapte del darrer cap de 

setmana de novembre (supermercat del barri). 
 Recollida dels aliments al centre. 
 Col·laboració en la classificació del menjar recollit (al centre de Zona Franca). 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 

 La xerrada tindrà lloc durant el mes d’octubre, en centre. 

 Entre octubre i novembre, es contactarà amb els Serveis Socials i es visitarà 
algun centre del barri (horari a determinar). 

 La participació al Gran recapte serà el darrer divendres (tarda) o dissabte (matí 
o tarda) de novembre, en un supermercat del barri. 

 La recollida d’aliments en centre durarà uns quinze dies, entre novembre i 
desembre. Hi ha la possibilitat de repetir-ho cap a final de curs, dins del 
programa La fam no fa vacances. 

 La classificació del menjar serà un dia a determinar. 
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TÍTOL: Grans rebomboris                      

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Intercanvi generacional (gent gran) 
 

ENTITAT:  Som Via          https://www.somvia.org/serveis/serveis-datencio-a-la-gent-
gran/ 
 

DESCRIPCIÓ: 
El projecte pretén acostar els joves al món de les persones grans, tot afavorint un 
intercanvi intergeneracional, a partir de la música. Es tracta de trencar la la imatge de 
vellesa associada a malaltia, dependència i manca d’interessos vitals. A través de la 
música, associada a la paraula, es pot ajudar a la reminiscència i l’estimulació 
cognitiva, i provocar sentiments satisfactoris.  
 
Es faran parelles intergeneracionals que compartiran les cançons preferides. 
S’elaborarà un repertori musical que s’estudiarà i prepararà per realitzar un musical 
entre tots. 
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 

 Visita a la Residència Avis en família. Xerrada amb la direcció. 

 Tallers en centre.  

ACTIVITATS DE SERVEI: 

 Elaboració d’un repertori de cançons tradicionals, de diferents èpoques i 
actuals. 

 Preparació d’un musical. 

 Creació de pòsters i fulletons per difondre-ho. 

 Enregistrament de les cançons. 
 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 
Les xerrades i la formació inicial seran al centre en horari escolar, igual que la visita 
inicial.  
Les altres visites de treball seran majoritàment fora de l’horari lectiu, a les tardes. 
 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 

A4. 12 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

4. Incorporar estratègies didàctiques que fomentin la implicació dels alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge 

https://www.somvia.org/serveis/serveis-datencio-a-la-gent-gran/
https://www.somvia.org/serveis/serveis-datencio-a-la-gent-gran/


CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

TÍTOL:  Guies de l’institut       
 

 
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:  Patrimoni cultural (memòria històrica) 
 

ENTITAT:  intern i Memòrial Democràtic     
https://institutmenendezypelayo.cat/20102011-2/historia-del-centre/ 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
El nostre centre va ser construït els anys 30 dins un projecte de renovació pedagògica 
i forma part de la Xarxa d’escoles històriques. Fa temps que s’ha fet una tasca de 
museïtzació de les instal·lacions, amb un esforç de divulgació de la història de l’institut 
entre l’alumnat i les famílies. 
 
Es tracta de formar un grup d’alumnes com a guies, amb la intenció que puguin 
difondre la història del centre entre els companys i a tota la comunitat educativa, així 
com a altres col·lectius interessats. Obrir l’institut a l’entorn, aprofitant aquest valuós 
recurs com a eina per explicar gran part de la història de Barcelona i Catalunya al llarg 
del segle XX. 
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 
 

 Xerrada i formació. 
 

ACTIVITATS DE SERVEI: 
 

 Preparar itineraris guiats. 

 Fer visites guiades a les famílies i altres entitats de l’entorn. 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 
 
La formació es farà en horari escolar.  
 
Les visites guiades seran dins i fora de l’horari escolar, en funció dels destinataris. 
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TÍTOL: Barcelona Màgic Line      
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques 
 

ENTITAT: Fundació Sant Joan de Déu        https://www.magiclinesjd.org/ca 
 

DESCRIPCIÓ: 
La Màgic Line és una mobilització ciutadana en favor de les persones que es troben en 
situació vulnerable que organitza Solidaritat Sant Joan de Déu. 
 
L’esdeveniment central és una caminada solidària, per equips i no comptetitiva, que 
promou la implicació dels equips participants a través d’un repte econòmic a assolir 
abans de la caminada. Els equips fan accions de sensibilització i captació de fons al seu 
entorn per aconseguir el repte i així fer créixer l’impacte solidari de la mobilització. 
 
A banda de participar en la caminada, l’alumnat pot ser voluntari, dinamitzant trams 
del recorregut, millora de l’entorn després de la caminada (neteja del recorregut...). 
 
L’objectiu és sensibilitzar i mobilitzar els joves entorn de la realitat dels col·lectius 
vulnerables, desestimatitzar i desacreditar tòpics i prejudicis i fomentar valors de 
solidaritat i inclusió. 
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 
 

 Xerrada de sensibilització  

 Formació de voluntariat 

 Activitats de dinamització a l’aula 
 

ACTIVITATS DE SERVEI: 
 

 Voluntariat el dia de la caminada 

 Recollida posterior de deixalles en un tram del recorregut 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 
Dia de la caminada i alguns dies posteriors. 
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TÍTOL:  Mapes de records                       
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:  Intercanvi generacional (gent gran) 
 

ENTITAT:  Radars          https://ajuntament.barcelona.cat/gentgran/ca 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’entitat Radars pretén acostar els joves a les persones grans, ajudant-los a desvetllar 
els seus records associats a l’entorn. A partir de les seves històries personals, els 
espais del barri s’humanitzen. Cada lloc va associat a una història personal. Cal 
elaborar un mapa del barri on es van identificant els records de cada persona. S’hi 
incorporen fotografies, textos o qualsevol material que s’escaigui.  
 
D’altra banda, s’intentarà geolocalitzar els records amb una app.  
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 
 

 Xerrada i taller en centre. 

 Visita a les residències i centres de dia associats. 

 

ACTIVITATS DE SERVEI: 
 

 Elaboració del mapa dels records de les persones grans. 

 Elaboració d’un àlbum de fotos amb els espais recordats. 

 Digitalitzar els records. 
 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 
 
En horari escolar i també a les tardes, fora d’horari escolar. 
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TÍTOL:  Fem primers auxilis                     
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ:  Salut (prevenció) 
 

ENTITAT: CAP Adrià            https://capadriaics.wordpress.com/ 
 

DESCRIPCIÓ: 
Els petits accidents o les urgències mèdiques són habituals en el nostre dia a dia. És 
important conèixer els principis bàsics dels primers auxilis i les tècniques més 
avançades. Aconseguir aquest coneixement requereix d’una mínima destresa però, un 
cop aconseguida, ens acompanyarà la resta de la nostra vida i ens ajudarà a millorar la 
qualitat de vida del nostre entorn.  

Els alumnes aprendran a valorar l’actuació en petits accidents com talls, ferides, 
cremades..,  i conèixer la diferència entre urgència i emergència. Aprendran a portar a 
terme la postura lateral de seguretat, conèixer i les maniobres necessàries en cas 
d’ennuegament, així com la reanimació cardio-pulmonar amb i sense desfibril·lador 
automàtic. 

El projecte pretén incorporar un DEA (desfibrilador extern automàtic) a l’institut, amb 
tot el que comporta. Si això fos possible, esdevindrien grup d’experts i difusors del 
servei entre la resta d’alumnat i també les famílies, tot organitzant xerrades i tallers. 
Si no, faran xerrades i formació en primers auxilis als seus companys. 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 

 Xerrada dels tècnics del CAP 

 Recerca d’informació  

 Formació pràctica al CAP (4 sessions) 
 

ACTIVITATS DE SERVEI: 

 Tallers a alumnes del centre 

 Campanya de difusió sobre els primers auxilis i el DEA 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 
Les xerrades i els tallers es faran al llarg del curs. Si és possible, durant les Jornades de 
la ciència (novembre) organitzaran un taller a 1r d’ESO, si no, més endavant. 
Visitaran algun espai cardioprotegit, per veure com funciona. 
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TÍTOL: Projecte Altaveu                  

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques 
 

ENTITAT: Fundació Sant Joan de Déu 
https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/sensibilitzacio/educaSJD 
 

DESCRIPCIÓ: 
El Projecte Altaveu pretén implicar els alumnes en la creació d’una campanya de 
sensibilització sobre un col·lectiu vulnerable. L’objectiu és que els joves coneguin i 
empatitzin amb la realitat del col·lectiu treballat, ajudar-los a trencar amb els 
estereotips i estigmes que pesen sobre les persones en risc d’exclusió i despertar en 
ells valors de solidaritat i implicació en el canvi social. 
 
A la seva web s’ofereixen vídeos testimonials de format breu per reflexionar entorn 
les persones en situació de vulnerabilitat i hi ha tot de materials i recursos didàctics de 
suport. A més, les activitats inclouen xerrades i la proposta d’elaboració de projectes 
solidaris. Concretament, es tracta de realitzar una campanya de conscienciació sobre 
el tema. 
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 
 

 Xerrada de sensibilització  

 Visita al centre de referència 

 Activitats a l’aula 

 Formació específica en campanyes de sensibilització 
 

ACTIVITATS DE SERVEI: 
 

 Creació de la campanya. 

 Realització de la campanya (tria de mitjans, xarxes o espais de difusió) 
 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 

 Les xerrades de sensibilització i la formació específica es faran al centre, dins 
l’horari escolar. 

 Les visites al centre assistencial seran dins i fora d’horari lectiu. 
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TÍTOL:  Projecte rius                                   

             
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Medi ambient (ecologia i sostenibilitat) 
 

ENTITAT: Associació Hàbitats                    http://www.projecterius.cat/ 
 

DESCRIPCIÓ: 

La principal tasca dels grups distribuïts pel territori és la inspecció de rius, l’anàlisi 
d’una sèrie de paràmetres que permeten establir l’estat de salut d’un tram de 
riu. Cada grup utilitza una carpeta d’inspecció que conté tot el material necessari per 
a prendre mesures al riu (làmines identificatives de flora i fauna, termòmetre, lupa, 
reactius químics...):  

 A partir de l’anàlisi de l’hàbitat, del bosc de ribera, del cabal i de las alteracions 
presents al medi, es determina la qualitat hidromorfològica del riu o riera. 

 A partir de la mesura de diferents paràmetres fisicoquímics, com la 
temperatura, el pH, la concentració de nitrats o l’oxigen dissolt en l’aigua, es 
determina la qualitat fisicoquímica de l’aigua. 

 A partir de la presència de certes famílies de macroinvertebrats aquàtics, es 
determina la qualitat biològica del riu o riera. 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 

 Xerrada en centre. 

 Activitats. 
 

ACTIVITATS DE SERVEI: 

 Es realitzen dues sortides al riu, per prendre’n les mostres. 

 A més a més, s’organitzarà una jornada de neteja del tram estudiat. 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 
La primera sortida serà cap a l’octubre, en horari escolar, amb la professora 
responsable.  
La segona sortida tindrà lloc cap al maig, una tarda o en cap de setmana, amb o sense 
acompanyament del centre. 
La jornada de neteja es farà en una data intermèdia, fora d’horari però amb 
acompanyament. 
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TÍTOL: Salut Cool                           
 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: Suport a les necessitats bàsiques (malalties mentals) 
 

ENTITAT: Som Via    
https://www.somvia.org/serveis/serveis-per-a-persones-amb-malaltia-mental/ 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’objectiu és apropar la realitat de la malaltia mental a través de l’anglès, com a eina 
d’inclusió social, i trencar-ne la imatge tradicional i els estigmes socials, així com donar 
a conèixer la institució residencial com a promotora d’aprenentatges i recuperació de 
possibilitats. Han de reflexionar sobre la importància del llenguatge, que expressar 
estats emocionals, però des del respecte. 
 
Els alumnes visiten la Llar residència Mascaró i conversen amb els usuaris. Preparen 
tallers d’anglès i elaboren un diccionari. 
 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I APRENENTATGE: 

 Visita a la residència. Xerrada amb la directora. 

 Col·loqui en centre. 

 Activitats a l’aula. 

ACTIVITATS DE SERVEI: 

 Tallers d’anglès. 

 Elaboració d’un petit diccionari “Salut cool”, diccionari trilingüe de salut 
mental (català-castellà-anglès). 

HORARI-CALENDARI DE LES ACTIVITATS DE SERVEI: 
Les xerrades i les visites a la residència es faran inicialment en horari escolar, però 
posteriorment caldrà també anar-hi alguna tarda. 
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MFF 
Mostra de fotofilosofia 

Per tal de celebrar el Dia Mundial de la Filosofia  (que la UNESCO va situar el tercer 
dijous de  novembre) ja fa anys que es convoca a Barcelona la Mostra de 
Fotofilosofia. Es tracta d’una proposta per enriquir el pensament filosòfic a 
secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i establint formes de col·laboració 
entre els departaments de Filosofia dels diferents centres. La Mostra pretén aplegar 
“espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una 
fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia, 
que cal penjar en el blog que recull les fotos de cada any. Després el centre selecciona 
el 10% de les millors fotofilosofies, que representaran al centre en l’acte de la Mostra 
que se celebra a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. També 
s’exposen totes les fotofilosofies pels passadissos de l’institut. 

  
 
 
 
 
 
 
COM POT L'ARA 
CONSISTIR EN UN                                                                                                                
INSTANT I ALHORA SER 
CONTINU? 

Nivells 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat 

Objectius  
•Fomentar el pensament filosòfic i l’esperit crític 
•Estimular els alumnes a mirar (i fotografiar) la seva realitat d’una manera nova, 
qüestionant-se-la.  
•Oferir a l’alumnat una possibilitat de contacte amb altres instituts i la universitat  

Àmbit humanístic, de valors, artístic i lingüístic 

Matèries implicades: Filosofia de 4t i 1r, Història de la Filosofia de 2n 

Espais de treball o materials singulars: 
A qualsevol moment i lloc pot sorgir la idea o l’ocasió de la foto i la reflexió filosòfica 
El blog de fotofilosofies del Menéndez 
Els passadissos del centre 
La Universitat de Barcelona per al dia de la Mostra 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 
http://filosofiamenendez.blogspot.com/ 
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GMH 
Grup de memòria de l’institut 

A partir de la matèria d’ampliació del currículum de 4t del passat curs 2017-18, que 
ens va permetre treballar el període del 1933-1945 des d’una altra perspectiva, ha 
sorgit un grup d’alumnes interessats a continuar aprofundint en la nostra memòria 
històrica. Ens trobem al marge de les classes i les assignatures, per participar en 
activitats de diversa tipologia que es van produint. 

 Cinefòrum a partir del documental “La vida de otros” (sobre la querella 
argentina contra els crims del franquisme) amb col·loqui final amb la directora 
de la pel·lícula. – Cinemes Girona 

 Visita guiada a l’exposició “Víctimes 1936-45” al Memorial Democràtic. 

 Col·loqui amb Nora Gaon, del servei educatiu de la Casa dels Combatents dels 
Guetos, d’Israel, al nostre centre. 

 Itinerari guiat per Gràcia, “Ruta sobre el franquisme”, i assistència a una 
representació teatral sobre el tema a la Vil·la Urània. 

 Visita exposició Museu Marítim: “Antoni Benaiges, el mestre que va prometre 
el mar”, sobre un mestre republicà català a Burgos, assassinat pels franquistes. 

 Xerrada sobre el genocidi de Cambotja. 

Imatge relacionada 
 
 

 

 

 

Nivell: 1r Batxillerat 

Nombre dels alumnes participants: 12-14  

Competències específiques: 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència social i ciutadana 

Àmbit social 

Matèries implicades: Història  i  ètica 

Espais de treball: 
Els diversos espais on es produeixen els fets que interessin. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
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OFC 
Olimpíada de Filosofia de Catalunya 

L’Olimpíada de Filosofia de Catalunya és un certamen en què alumnes de secundària 
de tots els centres catalans competeixen per demostrar el seu interès i la seva 
habilitat per enfrontar-se als problemes filosòfics. De les diferents modalitats de 
participació que hi ha, totes per reflexionar al voltant del tema d’enguany ("Realitat i 
aparença en el món actual"). els alumnes de 4t del nostre centre han participat en el 
dilema moral, els de 1r de batxillerat en les anomenades VIdees (vídeos sobre idees) i 
els de 2n de batxillerat en la dissertació filosòfica. S’ha fet primer una preselecció 
dintre del propi centre per decidir els dos alumnes de cada modalitat que 
representaran al Menéndez el dia de la Olimpíada, que se celebra a la Facultat de 
Filosofia de la UB i al CCCB el mes de març.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nivells : 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat 

Objectius  
•Fomentar el pensament filosòfic i l’esperit crític 
•Estimular els alumnes a plasmar les seves inquietuds filosòfiques i els seus 
arguments en diferents formats de reflexió filosòfica, com són els dilemes morals, els 
vídeos conceptuals i les dissertacions filosòfiques. 
•Oferir a l’alumnat una possibilitat més de contacte amb altres instituts, la universitat 
i els centres culturals. 

Àmbit humanístic, de valors, artístic i lingüístic 

Matèries implicades: Filosofia de 4t i 1r, Història de la Filosofia de 2n 

Espais de treball o materials singulars: 
La Universitat de Barcelona i el CCCB per als dia de l’Olimpíada 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 
http://filosofiamenendez.blogspot.com/ i moodle 
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SF 

Sofà filosòfic  

El Sofà filosòfic, també anomenat Filosofia al sofà, és una activitat en grup que estan duent a terme els 

alumnes de batxillerat de l’institut des del curs 2018-2019. Es fa al final de cada trimestre i és un dels 

instruments amb què s’avalua l’assoliment dels objectius de les matèries de Filosofia de 1r i Història de 

la Filosofia de 2n.  

Consisteix en fer grups de 5 persones i gravar en vídeo un diàleg filosòfic sobre algun dels temes 

estudiats al llarg del trimestre. En el cas de la matèria de primer, que gira entorn als principals 

problemes filosòfics, es proposa als alumnes un tema de reflexió a partir de certs documents o visites 

que han de treballar en grup pel seu compte per després utilitzar-los en el diàleg. Com que la temàtica 

de la matèria de segon és la història del pensament, el que es demana a aquests alumnes és que utilitzin 

qualsevol aspecte que els interessi del que deia qualsevol dels filòsofs estudiats al llarg del trimestre com 

a punt de partida per pensar i dialogar sobre el present, sobre alguna qüestió actual que els importi. Es 

tracta, doncs, que es reuneixin una estona, decideixin entre tots/totes com enfocaran el diàleg, preparin 

individualment alguns arguments per defensar en les seves intervencions i, finalment, gravin el diàleg en 

un vídeo que hauria de durar uns 10 minuts. 

Aquest format de diàleg o petit debat gravat en vídeo s’està també introduint com a activitat en la 

matèria de Filosofia de 4t d’ESO. 

 

Nivell: 1r i 2n de Batxillerat 

Objectius  

- Fomentar el pensament filosòfic i l’esperit crític 

- Fomentar el treball en grup i la col·laboració en el procés d’aprenentatge 

- Fomentar el diàleg, la reflexió i l’argumentació 

- Estimular els alumnes a mirar la realitat d’una manera nova, qüestionant-se-la.   

Àmbit humanístic, de valors, interdisciplinari 

Matèries implicades: Filosofia de 1r, Història de la Filosofia de 2n 

Espais de treball o materials singulars: 

A qualsevol moment i lloc que permeti la reflexió filosòfica col·lectiva. Poden gravar-se on 

vulguin. Molts dels alumnes aprofiten els sofàs de casa seva, d’aquí va sortir la idea del nom. 
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Viatge a Berlín    

Viatge de 4 dies a Berlín amb els alumnes de 2n de Batxillerat de Llengua Alemanya. 
Es tracta d’un viatge cultural i de pràctica de l’idioma. 

   
Neues Museum                                                    en una llibreria 

              
    al metro                                                                a la East-side gallery 

Nivell: 2n de Batxillerat 

Hi participen normalment tots els alumnes de l’assignatura. Aquest curs 2018-2019 
han estat 13. 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
Es posen en pràctica competències de comprensió comunicatives. Els alumnes 
realitzen activitats que impliquen comunicació amb l’entorn: anar a comprar, 
relacionar-se amb el personal de l’alberg, orientar-se  per Berlín, etc. 
També hi ha activitats i visites guiades en llengua alemanya en les que es posen en 
pràctica competències de comprensió i comunicació oral. 
També hi ha una adquisició de coneixements de la cultura alemanya (artístics i 
històrics principalment). 

Àmbit Lingüístic 

Matèries implicada: Llengua Alemanya 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Es treballa la sortida a l’aula (abans i després de l’activitat). Els alumnes realitzen 
exposicions orals sobre els llocs que visitem, redacten la planificació horària, es 
discuteix el programa,etc. 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
 

PEC 1.3.1. El plurilingüisme competencial i integrador, amb l’oferta de tres llengües 
estrangeres: alemany, francès i anglès. 
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RDC 
Realització de curtmetratges 

Els alumnes de Cultura Audiovisual de 2n de batxillerat realitzen,en grups, un 
curtmetratge. 

 
 

Nivell:  2n de batxillerat 

Número dels alumnes participants o implicats 
Alumnes de la matèria de cultura audiovisual 

Competències específiques o dimensions relacionades al currículum 
En el curtmetratge s’apliquen els coneixements adquirits al llarg del curs sobre el 
llenguatge cinematogràfic. 

Àmbit artístic i digital 

Matèria implicada: Cultura audiovisual 
 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
Curt curs 2016-17:  
www.youtube.com/watch?v=N92RuuqmZrM 

https://institutmenendezypelayo.cat/general/curtmetratges-dels-alumnes-de-2n-de-

batxillerat/ 
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CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

LDS 
Lliga de debat de secundària i batxillerat 

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual diversos 

equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius (d’edats entre 15 i 18 

anys) de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. 

L’activitat aporta un espai de formació on els estudiants aprenen a parlar en públic, a 

fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català 

com a llengua vehicular. L’objectiu de la Lliga és fomentar l’ús de la paraula entre els 

estudiants, sota el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el 

qual s’ha de defensar una posició a favor o en contra sobre un tema d’actualitat, i on 

es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la 

fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal. 

 

Nivell 1r de Batxillerat 

Objectius  
•Millorar de les habilitats comunicatives de l'alumnat d'ESO i Batxillerat 
•Fomentar l’adquisició de competències transversals com són la seguretat, el treball 
en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la 
planificació i la presa de decisions. 
•Oferir a l’alumnat un primer contacte amb la universitat  

Àmbit humanístic i lingüístic 

Matèries implicades: Filosofia, optativa d'oratòria 

Espais de treball o materials singulars: 
Les aules ordinàries i la sala d'actes del centre per l'assaig general 
La Universitat de Barcelona per a la realització del debat 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics 
https://filoesomenendez.blogspot.com/p/lliga-de-debat.html  
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CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

CM 
Compartim matemàtiques 
Des de la xarxa de centres 0-18 Sarrià Sant-Gervasi  es coordinen ,  dins de l’objectiu anual 
centrat amb l’any de les matemàtiques, activitats on els alumnes d’escoles de primària visiten 
el centre per realitzar tasques matemàtiques que han dut a terme alumnes de tots els nivells 
d’ESO . Aquests alumnes experts condueixen les activitats que es realitzen en diferents espais 
com en una gimcana.: Juego de las 21 cartas, Matemàgia amb el sistema binari, El joc del 
golf, 7 puentes para un solo paseo, Els sòlids platònics, Tangrams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell:  60 alumnes experts de tots els nivells d’ESO 

Número dels alumnes participants o implicats 
60 alumnes de primària de les escoles Tàber, Orlandai i Nabí 

Competències de l’àmbit matemàtic  

Àmbit matemàtic i personal i social 

Matèria implicada: Matemàtiques 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 
Sala d’actes, biblioteca i aula singular 

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
https://serveiseducatius.xtec.cat/sarria-santgervasi/portada/compartim-

matematiques-presentacio-maletes-museu-de-les-matematiques/ 
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DCE 

Debate con escolares 

Iniciativa proposada des del Consolat General d’Alemanya per fomentar la participació i el 

debat. Diversos centres educatius de Catalunya organitzen comissions on es plantegen els 4 

temes. 8 comissions de 16 alumnes presenten les seves aportacions a una reunió plenària 

amb la col·laboració de diversos especialistes representants del Parlament Europeu, 

periodistes i investigadors. El format a seguir és : 

Debat en 8 comissions de 20 alumnes 

•Cada comissió és integrada per 2 alumnes de cada centre participant  

•Cada comissió debatrà una de les preguntes 

•Cada comissió serà moderada per dos alumnes (presidents). Prèviament cada centre 

educatiu  haurà proposat  dos alumnes per a presidir els debats en comissió/  

el ple final. Els alumnes moderadors hauran estat preparats en una sessió conjunta 

•Cada comissió comptarà amb un especialista extern, que plantejarà el tema y les preguntes a 

debatre 

•Cada comissió serà acompanyada por un professor d’un dels centres participants 

•Els torns de paraula es limitaran a 1 minut 

•Cada comissió presentarà els seus resultats en un ple mitjançant dos representants 

 
Nivell: 2n Batxillerat 

16 alumnes de Segon de Batxillerat 

Objectius  

- Fomentar el pensament i l’esperit crític 

- Fomentar el treball en grup i la col·laboració en el procés d’aprenentatge 

- Fomentar el diàleg, la reflexió i l’argumentació 

- Estimular els alumnes a mirar la realitat d’una manera nova, qüestionant-se-la 

Àmbits lingüístic , social,  i personal i social 

Matèries implicades : Història,  Francès, Alemany i Filosofia 

El treball es fa al marge de les matèries i hi intervenen professors de biologia, música, 

visual i plàstica  i socials 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 

Plenari Universitat Pompeu Fabra , Campus Ciutadella, 

Comissions  Liceu Francès  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  
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CL 

Club de lectura. Pla Lector 

El club de lectura és una activitat que fem tots i totes alhora per fomentar la lectura. Tots 

podem posar el nostre granet de sorra perquè̀ la millora de la capacitat lectora ens beneficia   

a tots alumnes i ensenyants. Llegint en silenci els alumnes aprenen a fer silenci durant una 

bona estona seguida, milloren la capacitat de concentració i, sobretot,  gaudeixen de la 

lectura com una activitat d’oci més. 

Durant una hora a la setmana tots els membres de l’institut estarem llegint. 

Cada alumne/a i també́ cada professor/a portarem de casa un llibre de lectura o un còmic en 

qualsevol de les llengües que s’estudien a l’institut i farem lectura silenciosa durant una hora. 

 

 
Nivell: Primer, Segon Tercer i Quart d’ESO 

Tot l’alumnat d’ESO 

Objectius  

- Fomentar la lectura 

-  Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal 

Àmbits lingüístic , social,  i personal i social 

Matèries implicades : Totes de l’ESO 

Espais de treball o materials singulars o altres.. 

Durant l’hora de la matèria seguint un calendari anual  

Lloc web de visualització o de publicació de documents pedagògics  

 

 

 

 

 

 

PEC 1.3.3. La progressiva introducció de metodologies innovadores 

PGA 2021.2022 

A3      7 
OBJECTIU GENERAL A . GESTIÓ DEL CURRÍCULUM I MILLORA DELS RESULTATS 

3. Incorporar activitats que fomentin la transversalitat dels continguts curriculars 



CATÀLEG DE PROJECTES SINGULARS; METODOLOGIES DE TREBALL AMB L’ALUMNAT 

ATA 
Activitats teatralitzades en llengua alemanya.  

Petits projectes en els quals es teatralitzen continguts de la matèria. Des d’obres de teatre  
fins a petites presentacions. Ens ajudem d’atrezzo i vestuari.  

 
Projecte sobre el mur de Berlín (2020-21)      Obra “Die Geschichte vom Soldaten” (2015-16) 

Nivell: Alumnat d’alemany 

Tot l’alumnat d’alemany 

Objectius  
- Millorar la competència oral. 
- Fomentar la comunicació. 
- Fomentar la creativitat. 
- Millorar les competències lingüístiques i culturals de manera vivencial. 

Àmbits  lingüístic , artístic  i personal i social. 

Matèries implicades : Alemany 

Espais de treball  
L’aula o altres espais de l’institut 
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