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L’ESCOLA PÚBLICA:
PROJECTE DE QUALITAT

L’educació dels nostres infants i joves és una tasca
compartida. Tots sabem que és un dret, però també hauríem
d’assumir que és un deure comunitari garantir l’educació
integral de les persones.
La responsabilitat de l’Administració envers la ciutadania
és clara: en aquest sentit, l’Ajuntament vol renovar l’aposta
i el compromís ferm per l’ensenyament públic, un ensenyament que moltes vegades, portats pels tòpics, no valorem
suficientment. Els centres públics posen al nostre abast
projectes de qualitat.
A les ciutats les escoles pertanyen a la ciutat i els responsables i treballadors públics han de vetllar per la qualitat del
servei. Això implica l’Administració local, la Generalitat -que
en té les competències directes-, els equips professionals i les
famílies. És una tasca de tota la comunitat.
Apostar per l’ensenyament públic és apostar per la millora,
per la qualitat, per l’equitat, pels valors compartits... Perquè
l’ensenyament és un dels pilars de la transformació social.

L’OFICINA MUNICIPAL
D’ESCOLARITZACIÓ (OME)

Com millor sigui l’educació que oferim com a societat millor
serà aquesta societat

És el servei municipal d’informació i gestió de l’escolarització en els centres d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat sostinguts amb fons públics.

Només si avui fem una aposta decidida per una escola de
qualitat tindrem demà una ciutadania formada, culta i amb
capacitat crítica.

L’OME ha estat creada per millorar i garantir la transparència del procediment d’admissió d’alumnat del nostre
municipi, en el qual participa amb el Departament d’Ensenyament.

El Servei d’Educació posa a l’abast de les famílies aquesta
publicació per donar a conèixer els centres públics d’ensenyament en els diferents nivells i convida a tothom a
visitar-los , a participar de les seves activitats i, quan arribin
els períodes de matriculació, a assistir a les jornades de
portes obertes que organitzen.

Funcions

Objectius

· Atendre les consultes sobre escolarització que
li adrecin les famílies.
· Donar informació de l’oferta de places i característiques dels centres escolars públics i concertats.
· Recullir i tramitar les preinscripcions que li siguin
lliurades durant el procés de preinscripció.
· Tramitar les sol.licituds d’escolarització fora de termini
durant tot el curs.
· Gestionar les assignacions de les comissions

· Establir els mecanismes necessaris per orientar i

Per acabar, vull insistir en la idea inicial: la transformació,
la renovació i la millora de l’educació és una tasca compartida, és responsabilitat de tothom. Fem-la possible.
Joan Callau
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

de garanties i admissió.

·
·

informar adequadament les famílies de tota l’oferta
educativa.
Vetllar pel compliment de la legalitat del procés
d’admissió de l’alumnat mitjançant la Comissió
d’Escolarització.
Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques.

Ubicació

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Plaça la Vila, 12, 7a planta (Servei d’Educació)
933812004 (ext. 6331)
ome@sant-adria.net
Horari d’atenció: Demanar cita prèvia.
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ESCOLA
BRESSOL
J. MIQUEL
CÉSPEDES

Carrer Olímpic, 5
93 381 05 59
a8069086@xtec.cat

Codi del centre: 08069086

Projecte educatiu de centre

Horari escolar
Cada família depenent de les necessitats.
Les possibilitats horaries han d’estar dins la franja
de 8 a 17.30 h.

Escola Bressol
Creiem fermament que els infants són persones
capaces de pensar, d'observar, participar, decidir,
rebutjar, fer propostes,... Capaces també d'establir
relacions que, en aquest primers anys, han de ser
estables i regulars amb les persones que en tenen cura.
S'ha d'assegurar el benestar de l'infant procurant-li una
relació afectiva privilegiada de confiança.
L'infant aprèn de tot allò que fa en el dia a dia, aprèn
a relacionar-se, a descobrir el món i a conèixer-se ell
mateix. Per això els moments de vida quotidiana com
el canvi de bolquer, l'alimentació, el descans,...són
moments educatius per excel·lència i possibiliten a
l'equip organitzar-los de manera que donin resposta
a les necessitats bàsiques dels infants i possibilitin
el desenvolupament de totes les seves capacitats
motrius, cognitives i afectives.
De la mateixa manera, la possibilitat de moure’s en
llibertat en un espai pensat i segur, amb objectes i
materials de diferents textures, reciclats i combinables
entre si, li permet manipular i experimentar per ser
protagonista de diverses descobertes.

Oferta educativa
Escola Bressol i Espais Familiars.
AMPA
Consell de Participació. AFA: Consell Escolar.

Menjador escolar.
Activitats extraescolars.
Sortides culturals i excursions. Colònies.
Casal d’estiu.
Socialització de llibres.
Lliure de barreres arquitectòniques.
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Espais Familiars
Els Espais Familiars són serveis d’atenció a les
famílies amb infants de 0-3 anys que parteixen de la
premisa que l'entorn familiar és el millor lloc on desen-

volupar-se com a esser humà.
Oferim un espai de trobada i relació per compartir
experiències, alhora que un espai adequat per al joc
lliure de l'infant.
Acompanyem en la criança i educació en un clima
distès, de confiança i amb professionals que acullen i
possibiliten un ambient de confiança.
Són espais d’escolta i contenció emocional per al
infant i la seva família, i un observatori natural on
les mares i els pares puguin veure , viure, compartir i
entendre, amb altres famílies, el creixement i el desenvolupament del seus fills i les seves filles.
En aquest entorn, es possibiliten xarxes de relacions
socials entre les famílies i amb la comunitat, tot facilitant el conèixer-se, compartir, comunicar-se, conviure
i ajudar-se, aprenent de les diferències i les particularitats de cada manera de fer de mares, fer de pares.
Projectes singulars
La singularitat del projecte vol ser una cosa tant
natural però alhora tant difícil en els temps que vivim,
com respectar els procesos de desenvolupament dels
infants i incloure les famílies dins del projecte del
Centre.
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LLAR
D’INFANTS
GARBÍ

Carrer Cristòfol de Moura, s/n
93 305 51 54
a8048137@xtec.cat
sites.google.com/a/xtec.cat/llargarbi

Codi del centre: 08048137
Horari escolar
De 9 a 17 h
Equipaments

· Cuina pròpia.
· Sala de psicomotricitat.
· 3 jardins exteriors (un per a cada nivell).
Oferta educativa
Primer cicle d´educació infantil.
Servei d’acollida
No.
AMPA
En projecte.

Menjador escolar amb cuina pròpia.
Sortides culturals i excursions.
Colònies; organitzem dues sortides
matinals per als infants de 2 anys.
Casal d’estiu (l’organitza l’Ajuntament
i la Llar d’Infants cedeix els espais).
Socialització de llibres.
Lliure de barreres arquitectòniques.
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Projecte educatiu de centre
Entenem l’infant com a protagonista del seu propi
aprenentatge, com un ésser que aprèn a partir de les
pròpies produccions, esquemes, construccions... La
nostra tasca com a educadores és acompanyar, donar
suport i guiar el seu procés.
Considerem que tota l’estona que els infants s’estan
a la llar d’infants ha de ser educativa, i per tant ,en tot
moment (incloent les entrades i sortides, les estones
de dinar, el canvi de bolquers, etc.), es busca la finalitat
educativa i el desenvolupament de les capacitats dels
infants.
Pretenem fer de la llar d’infants un lloc acollidor,
agradable i tranquil, on es parli amb els infants amb
suavitat i vetllant sempre perquè se sentin acollits i
acceptats.

i imaginació. A partir d’aquests objectes, els infants
s’inicien en la lògica matemàtica fent diferents combinacions, observacions i classificacions, comparacions,
seriacions, agrupacions i identificacions. Al mateix
temps, desenvolupen el seu llenguatge i s’habituen a
treballar amb tranquil·litat i respecte vers els companys
i materials.
L’hort
Des del curs passat tenim un hort; hi hem plantat
tomàquets, bledes, carbassons, maduixes i pebrots.

Projectes singulars
Experimentació
L’experimentació és una activitat en la qual els
infants exploren a partir de la manipulació amb materials. Els nens i nenes estructuren la ment mitjançant
la informació que reben de l´experimentació. En el
moment de presentar el material, primerament ho
fem amb un element i progressivament anem afegint
materials. A través d’aquests materials el nen pot
desenvolupar i augmentar el seu nivell de concentració
7

ESCOLA
CASCAVELL

Carrer Argentina, s/n
93 381 94 00
a8002991@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipcascavell.cat

Menjador escolar amb cuina pròpia.
Activitats extraescolars.
Sortides culturals i lúdiques.
Servei d’acollida d’infantil.
Centre en transformació pedagògica
(3r curs formant part del PAcTE).

Codi del centre: 08002991
Horari escolar
Infantil i primària: De 9 a 12.30 h
i de 14.30 a 16 h.
Servei de menjador: De 12.30 a 14.30 h.
Equipaments
Aules àmplies i lluminoses.
Aula d’informàtica.
Biblioteca.
Gimnàs.
3 zones grans d’esbarjo: pati d’infantil, pista
poliesportiva i gran pati de sorra.
Zona de natura: Hort, espai d’arbres fruiters i
jardí de plantes aromàtiques i aula de natura
(en construcció).
Espais polivalents: Atelier d’art, espais per
l’experimentació i espai de llum i ombres.

·
·
·
·
·
·
·

Oferta educativa
Infantil i primària.
Servei d’acollida
De 16 a 17 h.
Idiomes
Anglès, a infantil i primària.
AFA
En procés de creació.

Projecte educatiu de centre
L’escola cascavell és una Comunitat d’Aprenentatge
( CdA) des del curs 2015/2016. El 3 de juny del 2016
es va celebrar la primera assemblea general on tota la
comunitat educativa va votar a favor de la transformació en Comunitats d’Aprenentatge.
“Les comunitats d’aprenentatge és un projecte de transformació de centres educatius dirigit a la superació del fracàs
escolar i l’eliminació de conflictes. Aquest projecte es distingeix per una aposta per l’aprenentatge dialògic mitjançant
els grups interactius on el diàleg igualitari es converteix en
un esforç comú per aconseguir la igualtat educativa per tot
l’alumnat, La transformació està orientada cap al somni de
l’escola que es vol aconseguir. A partir d’ara, l’aprenentatge
escolar no recau exclusivament en mans del professorat,
sinó que l’assoliment d’una educació de gran qualitat depèn
de la participació conjunta de les famílies, les associacions
del barri, el voluntariat... Les comunitats d’aprenentatge
representen una aposta per la igualtat educativa en el marc
de la societat de la informació per combatre les situacions
de desigualtat en les quals es troben moltes persones. És la
reivindicació de l’educació que totes les persones volem per
als nostres filles i fills, per a totes les nenes i nens del món.”
Ramón Flecha i Lídia Puigvert.

Projectes singulars

· CdA (aplicació de les actuacions educatives d’èxit

·
·
·
·
·
·
·

com grups interactius, tertúlies dialògiques pedagògiques i literàries, model dialògic de resolució de
conflictes, biblioteca tutoritzada, somni d’escola,
participació democràtica dels alumnes mitjançant
assemblees, comissions mixtes.
Enfocament Restauratiu Global.
PAcTE (Projecte d’acceleració a la transformació educativa del departament d’innovació educativa
del departament d’educació).
AbP: aprenentatge basat en projectes.
AIL: aprenentatge inicial de la lectura.
ILEC: Impuls a la lectura.
TAC: Pla estratègic digital de centre (en construcció)
CUEME: Projecte d’emprenedoria.

Extraescolars

· FutbolNet: Fundació Barça.
· Bàsquet en Valors: Fundació Ricky Rubio.
· Teatre: Plataforma per la llengua.
· Català: Català bàsic per a les famílies.

“Las comunidades de aprendizage: una apuesta por la
igualdad educativa”.
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ESCOLA
CATALUNYA

Menjador escolar.
Carrer de Lleida, s/n

Cuina pròpia.

93 381 21 09

Activitats extraescolars (AMPA).

a8034989@xtec.cat

Sortides culturals i excursions.

catalunyasab.cat

Colònies a final de cicle (a P5, 2n, 4t i 6è).

facebook.com/catalunyaSAB

Lliure de barreres arquitectòniques
(en procés).

twitter.com/catalunyaSAB

Acollida matinal.

Codi del centre: 08034989
Horari escolar
De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Equipaments

· Edifici sense barreres arquitectòniques
(ascensor).
· Aula de música, aula d’acollida, aula d’espais
·
·

d’aprenentatge, aula científica-tecnològica,
espais d’usos múltiples, menjador, pati P3,
pati P4-P5-CI, pati primària.
Pissarres digitals a les aules, aules mòbils
d’informàtica.
Suport Intensiu a l’escola inclusiva (SIEI).
Centre d’agrupament d’alumnat amb sordesa.

Oferta educativa
Segon cicle d’educació infantil i educació primària.
Servei d’acollida
De 8 a 9 h
Idiomes
Anglès, a infantil i primària.
AFA
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605 308 526
afacatalunyasab@gmail.com

Projecte educatiu de centre
A l’Escola Catalunya creiem que educar va més enllà
de transmetre continguts. La visió inclusiva i l’atenció
a la diversitat és implícita a la nostra tasca estant
present a la nostra organització i en les activitats que
es desenvolupen. Per aconseguir-ho ens basem en els
principis següents:
El concepte positiu d’un mateix, l’autoestima i la
confiança en les pròpies capacitats.
Cultura de la pau, la solidaritat, el diàleg i el respecte
pels drets individuals i col·lectius.
Compromís amb la cultura, les festes i la llengua
catalana i potenciació del domini de les llengües
estrangeres.
Valoració de la cultura de l’esforç individual i del
treball cooperatiu i transversal, com a mitjà per aconseguir una millora en el desenvolupament personal
i col·lectiu.
Cultura de la responsabilitat, participació i democràcia, i foment del raonament i l’esperit crític.
Ens guiem pels principis de la coeducació i propugnem la no-diferenciació per raó de sexe.
Fomentem en l’alumnat una actitud activa, curiosa,
investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació
i el treball, seran la base de la seva formació i de
l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.
Treballem perquè els nens i les nenes siguin responsables de les seves tasques i perquè prenguin

·
·
·
·
·
·
·
·

consciència de les conseqüències dels seus actes.

· Foment del coneixement i del respecte pel medi
·
·
·

ambient i l’entorn pròxim, així com també el respecte
mutu entre persones i el respecte als béns materials.
L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o de caire
cultural. També promou el millor coneixement de
l’entorn per tal d’apreciar-lo i cuidar-lo.
Tolerància entre tots els membres de la comunitat
educativa.
Foment d’hàbits saludables que facilitin els benestars
físic, psíquic i afectiu de les persones.

Projectes singulars

· Projecte d’innovació STEAM (Ciència, tecnologia,
enginyeria, art i matemàtiques).
· Projecte d’Innovació Tàndem amb l’ESMUC ( Escola
Superior de Música de Catalunya).
· Projecte de Robòtica ( 6è participa a la FIRST LEGO
LEAGUE).
· Projecte de JJOO.
· Projecte de llengua catalana: Lectura (ILEC i AIL),
Escrita (Ara Escric), oral (Ara Parlo).
· Projecte CUEME, Cultura Emprenedora a 5è.
· Col·laboració amb l’IES MVM en el projecte de Servei
Comunitari i Diversificació Curricular.
· Projecte d’Hort Escolar.
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ESCOLA
POMPEU
FABRA

Menjador escolar.
Carrer de Santa Caterina, s/n

Activitats extraescolars.

93 381 12 81
93 462 26 74 (fax)

Sortides culturals i excursions. Colònies.
Casal d’estiu.

a8025083@xtec.cat

Socialització de llibres.

agora.xtec.cat/ceippompeufabrasantadria

Lliure de barreres arquitectòniques.

escola_pompeu_fabrasab

Codi del centre: 08025083
Horari escolar
Matí: De 9 a 12.30 h
Tarda: De 15 a 16.30 h
Horari de menjador: de 12.30 a 15 h
Equipaments
Edifici sense barreres arquitectòniques.
Aules per a alumnes d’educació especial amb
professionals específics.
Biblioteca.
Laboratori/Aula de plàstica.
Aula de música.
Aules d’ambients.
Aula multiusos.
Aules d'informàtica.
Pissarres digitals interactives a les aules.
Aula de psicomotricitat.
Sala d'usos múltiples.
Pista per a esports. Àmplies zones d'esbarjo.
Menjador.
Ludoteca.
Aules de religió.
Servei de fisioteràpia.
Servei de logopèdia.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Oferta educativa
2n cicle d’educació infantil (P3-P4-P5).
Educació primària (de 1r a 6è).

·
·
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Projecte educatiu de centre
Servei d’acollida
A l'escola, de les 8 a les 9 h
Idiomes
La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.
També treballem les llengües castellana i anglesa.
AFA
El centre compta amb una AMPA activa que participa en la vida del centre organitzant activitats
extraescolars, així com altres activitats familiars
i serveis (casal d'estiu, servei d’acollida diària de
8 a 9 del matí, gestió de llibres, etc.)
L’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra de Sant Adrià
de Besòs (Barcelona) està oberta a qualsevol idea
o proposta que s’ajusti als objectius que té com
a associació de famílies, que són prioritàriament
millorar la comunicació entre escola i famílies,
participar en la dinàmica educativa del municipi,
donar suport a les famílies de l’escola, compartir
els diferents models familiars amb l’escola i col·la
borar amb l’escola en el desenvolupament del
projecte educatiu.
pompeuampa.wordpress.com

L’educació té com a fita primordial aconseguir que
els nens i les nenes esdevinguin ciutadans/es autònoms, responsables i respectuosos amb les idees, les
persones, les normes i els materials, així com les altres
cultures, les altres llengües i el medi ambient.
Entenem l’escola com una comunitat educativa, dinàmica i democràtica, en tant que hi participen alumnes,
famílies i mestres.
La Pompeu Fabra té voluntat inclusiva i integradora
i s’hi fomenten actituds d’acceptació dels altres, de
solidaritat, de tolerància i de respecte a la diferència.
La nostra escola fa del treball en equip una eina fonamental, i entenem que es fa equip quan tots i cadascun
dels membres de la comunitat educativa (alumnes,
mestres, famílies, PAS i altres) exerceixen correctament
les funcions que tenen encomanades.
El principi de progressivitat regeix la vida escolar al
centre i es permet un cert temps per aprendre.
Tots els integrants de la nostra comunitat educativa
(incloent-hi agents externs) tenim consciència que amb
la nostra conducta som models per a l’aprenentatge.
El treball per cicles és l’eix fonamental del treball
diari. A través de la coordinació, el diàleg i l’avaluació
cerquem fórmules educatives que s’ajustin a les diferents realitats grupals.
L’atenció a la diversitat es concreta en grups reduïts,
ambients de treball, plans de treball i/o tallers, a banda

de les aules de suport, ja que som conscients que cada
alumne té una manera i un ritme diferents d’aprendre.
Busquem les tècniques, els mètodes i els mitjans més
adients perquè l’alumne assoleixi un nivell d’aprenentatge adequat.
Procurem el treball sistemàtic per tal de crear l’hàbit
de la responsabilitat i de la feina ben feta.
Actualitzem la nostra tasca educativa mitjançant cursos de formació i oferim als nostres alumnes recursos
tecnològics i didàctics que el present exigeix.
Vivim en societat, per això treballem curosament
les relacions i incentivem la participació en activitats
culturals.
Projectes singulars

· Pla d’acció tutorial.
· Auxiliar de conversa en llengua anglesa.
· Biblioteca escolar PuntEdu.
· Aprenentatge inicial de la lectura (AIL).
· Impuls de la lectura (ILEC).
· Pla lector.
· Pla TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge
i el coneixement).
· Camí escolar.
· Escola emprenedora.
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INSTITUT
ESCOLA
LA MINA

Institut
Carrer de Ramon Llull, 450-458

Menjador escolar.

Escola
Rambla de la Mina, 36

Sortides culturals i excursions. Colònies.

Activitats extraescolars.

Institut: 93 381 18 16

Casal d’estiu.

Escola: 93 462 19 13

Socialització de llibres.

a8075384@xtec.cat

Lliure de barreres arquitectòniques.

http://agora.xtec.cat/ins-esc-santadria
ins_esc_sant_adria_de_besos
ie_sab_fp
Projecte educatiu de centre
Codi del centre: 8075384
Horari escolar
Educació iInfantil i primària: de 9 a 12.30 h
i de 14.30 a 16 h
ESO: de 8.30 a 14 h
Cicles formatius: de 8 a 14h.
Pràctiques a la tarda durant el 2n curs
Equipaments
Estem ubicats en dues seus, ambdues amb fàcil
accés per a discapacitats.
Equipat amb les darreres tecnologies a l'aula,
instal·lacions esportives i aules específiques,
de tecnologia, tallers, laboratoris, música,
biblioteca escolar i aula magna.
Servei de menjador a l'escola amb servei de
cuina pròpia.
Empresa de menjador i monitoratge (Clece).

·
·
·
·

Oferta educativa
Educació infantil.
Educació primària.
Educació secundària obligatòria.
Cicle formatiu de grau mitjà: Activitats Comercials.
Cicle formatiu de grau mitjà: Electromecànica
de Vehicles.

·
·
·
·
·
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Com arribar-hi:
Metro: línia L4 (estació Maresme-Fòrum
o Besòs Mar).
TRAM: linies T4 i T6 (parada Campus Diagonal
Besòs).
Autobús: 143, H14 i B23.
Atenció al públic

· Secretaria de l’escola: de 9.00 a 10.30h
i de 14.30 a 16.00h
· Secretaria de l’institut: de 9.00 a 13h
· Equip directiu: hores concertades
· Tutors i tutores: hores concertades
Servei d’acollida
A l'escola, de les 8 a les 9 h
Idiomes
Anglès.
AMPA

L’Institut Escola La Mina és un centre inclusiu que
atén la diversitat impulsant una línia pedagògica
coherent, en què cada infant és el protagonista, perquè
cal tenir en compte les motivacions que li despertin
l’interès i les ganes d’aprendre.
Les propostes del projecte educatiu són l’aplicació de
noves metodologies, com ara el treball per projectes i
el treball cooperatiu; la participació de les famílies en
les activitats d'aula; l’art com a nucli d’interès; la implicació de l’alumnat de secundària com a agent actiu en
l’aprenentatge dels més petits; la inclusió de la història
i la cultura del poble gitano en el currículum; l’ampliació i diversificació de l’oferta d’activitats extraescolars;
la millora del clima i la convivència; la visibilitat al
barri i al municipi, i la potenciació de participar-hi
activament; l’esforç per fer “veure món” a l’alumnat
perquè aprengui més i millor.
Oferim una formació integral basada en:

· l’acompanyament i la tutorització, tot vetllant pel
·
·

procés d'aprenentatge i la maduració personal,
acadèmica, social i humana de l’alumnat,
el treball per a l’adquisició de les competències
bàsiques tot proporcionant les eines necessàries per
desenvolupar la seva autonomia, responsabilitat i
respecte, tant a si mateixos com als altres, i
la preparació necessària per esdevenir persones

competents i compromeses, i alhora que bons
ciutadans per afrontar els nous reptes de la societat
actual i futura.
Projectes singulars

· L’educació infantil es renova: espais d’aprenentatge,
jocs, creativitat, participació de les famílies.
· Treballem per projectes: Ens agrada i aprenem molt.
· Caixes i racons d’aprenentatge.
· Coneguem els artistes: Som artistes i pintem.
· Pla de millora de convivència escolar.
· Projecte d’orientació i tutoria.
· Projecte d’habilitats socials.
· Projecte de transició primària-secundària.
· Aprenem ensenyant.
· Plantem plegats.
· Hort escolar, caixes niu, Setmana de la Ciència
· Projecte de diversificació curricular: “L’alumnat de 4t
va a les empreses”.
· Aules obertes: aprenentatge global i a mida.
· Pla d’activitats complementàries (excursions, i activitats culturals, esportives, de ciència...).
· Pla d'extraescolars, (aquest curs també per a se·

cundària): robòtica, guitarra, teclat, club de lectura,
habilitats socials, i jocs de taula.
Iniciant l’escola de futbol.
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Projecte educatiu de centre

INSTITUT
MANUEL
VÁZQUEZ
MONTALBÁN
Avinguda de Eduard Maristany, 59-61
93 381 90 05
iesmvm@xtec.cat
www.institutmvm.cat
http://fp.institutmvm.cat
@institutmvm

Conveni amb la EOI de Badalona
(per certificar nivells oficials d’idiomes)
Programes d’innovació reconeguts
pel Departament
Servei d’orientació acadèmica
i professional.
Activitats extraescolars.

@institutmvm

Sortides culturals i excursions variades
i motivadores.

Codi del centre: 08042101

Viatges vinculats als Crèdits de Síntesi
en tots els cursos d’ESO.

Horari escolar
ESO: De 8 a 14.30 h
Batxillerat: De 8 a 14:30 h
Primer curs SMX i ASIX: De 8 a 14.30 h
Primer curs CFGM i CFGS: De 8 a 14.30 h
Segon curs CFGM i CFGS: De 15 a 20.30 h
Equipaments
Totes les aules disposen d’equip multimèdia i wifi per
als ordinadors de l’alumnat. Programa informàtic de
seguiment de l’alumnat i de comunicació amb les
famílies. Aules específiques: informàtica, laboratori
ciències, laboratori química, aula taller de tecnologia
d’ESO i de Batxillerat, música i visual i plàstica. Aules
de suport educatiu i individualitzat. Unitat de Suport
Intensiu a l’Escola Inclusiva (SIEI, anteriorment
USEE). Aula d’Acollida. Biblioteca. Pista esportiva
(bàsquet, korfball, voleibol, futbol, tennis taula…).
Aparcament per a bicicletes. Gimnàs.
Oferta educativa
• Educació Secundària Obligatòria.
• Batxillerat: modalitat Ciències i Tecnologia,
modalitat Humanitats i Ciències Socials.
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà (família Informàtica
i Comunicacions): IC10 Sistemes microinformàtics
i xarxes (SMX).
• Cicle Formatiu de Grau Superior (família Informàtica i Comunicacions): ICA1 Administració
de sistemes informàtics en xarxa (ASIX), ICC0
Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW).
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Servei d’acollida
No.
Idiomes
Català, castellà, anglès i francès (segona llengua
estrangera: matèria optativa a partir de 2n d’ESO).
AMPA
Foment de la participació de les famílies.
Gestió de llibres escolars.
Col·laboració en tota mena d’actes socials i culturals.

L’Institut Manuel Vázquez Montalbán, com a centre
públic d’ensenyament es defineix com un centre inclusiu,
aconfessional i respectuós amb la pluralitat i la diversitat.
La missió de l’Institut és aconseguir que el nostre alumnat esdevingui una persona amb una formació integral i
que, a l’àmbit acadèmic, desenvolupi les seves capacitats
al màxim.
A l’àmbit personal i social volem que el nostre alumnat
estigui integrat i s’impliqui en la millora del seu entorn
més proper. L’institut realitza activitats (obligatòries i
voluntàries) que permeten aquest coneixement i aquesta
implicació.
Els valors que volem transmetre al nostre alumnat
són, entre molts d’altres, el compromís i la constància
en tots els àmbits de la vida. Volem alumnat i ciutadans
ben formats, capaços de pensar i ésser crítics i també
empàtics, és a dir, de posar-se en el lloc dels altres i actuar
correctament.
Per aconseguir tot això utilitzem metodologies globalitzadores dels continguts i de tarannà actiu i participatiu.
Aquestes metodologies ens permeten que l’alumnat pugui
arribar al màxim de les seves capacitats. Així mateix, i a
partir de diverses activitats i projectes, fem que l’alumnat
pugui utilitzar tots aquests coneixements acadèmics,
emocionals i socials en la seva orientació personal i en la
millora del seu entorn més proper.
Programes d’innovació reconeguts pel Departament
d’Ensenyament
• Certificació Oficial de Llengües Estrangeres: programa
realitzat en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes
de Badalona. Permet que l’alumnat, a partir de 3r d’ESO
i gràcies a unes classes que realitzem a les nostres
instal·lacions en horari extraescolar, pugui obtenir el
certificat oficial de nivell B1 (o superior) d’anglès i/o
francès (DELF).
• Generació Plurilingüe (GEP): La finalitat d’aquest
programa és millorar la competència en llengües
estrangeres de l’alumnat. Les accions del programa
GEP s’orienten a incrementar el temps d’exposició de
l’alumnat a les llengües estrangeres impartint càpsules
d’aprenentatge en llengua anglesa.
• Erasmus+: Programa de la Unió Europea en l’àmbit de
l’educació que afavoreix i possibilita la mobilitat dins la
UE del professorat i de l’alumnat de Batxillerat i Cicles
Formatius amb l’objectiu de millorar el desenvolupament del potencial personal, l'adquisició de noves
habilitats i l'increment de les perspectives laborals.
• Xarxa de Competències Bàsiques: permet el disseny i la
realització d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que
s’imparteixen al llarg de l’ESO i que reben l’assessorament i el guiatge per part del Departament d’Educació.
• Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge: afavoreix
l’assoliment de la competència digital per part de
l’alumnat i n’incentiva la motivació mitjançant l'ús de
tecnologies digitals i mòbils tot promovent les vocacions
cientificotecnològiques.

• Formació en Alternança Dual: permet que l’alumnat de
cicles formatius, tant del cicle mitjà com del superior,
pugui realitzar part de les seves hores lectives en empreses del sector informàtic i de forma retribuïda.
Projectes singulars
El llistat de projectes desenvolupats al centre, i que
lliguen amb aquesta missió i aquests valors, és molt
extensa. Malgrat això, volem destacar-ne uns quants:
• Projecte de Seqüències Didàctiques: permet a l’alumnat
la integració i la globalització dels continguts. Les
propostes de treball contextualitzen la feina a fer.
Aquest projecte es fa sota el marc i l’assessorament de
la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament
d’Ensenyament.
• Projecte de Foment de Lectura a les aules: afavoreix
que tot l’alumnat d’ESO llegeixi, durant com a mínim
trenta minuts al dia, de forma individual. A més,
s’afavoreix la conversa sobre aspectes culturals a partir
d’espais d’intercanvi, de recomanacions de llibres i de
tertúlies literàries.
• Projecte de Programació i Robòtica: a partir de 1r d’ESO
s’utilitzen aquests àmbits de coneixement per treballar
aspectes competencials, el pensament computacional
i es presenten a concursos externs (First Lego League i
VEX).
• Projecte de Servei Comunitari: l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO ha de realitzar al voltant de 10h de servei en una
entitat educativa o social del municipi. Aquest servei el
poden realitzar en escoles de primària, en projectes per
a la gent gran, en esplais, en Centres Oberts, en el menjador social o en projectes específics de l’Ajuntament
(biblioteques o poliesportius).
• Projecte de Convivència i Participació: treballa, al llarg
de tota l’ESO, l’educació emocional i acaba potenciant la
participació i la implicació de l’alumnat a l’entorn proper.
• Projecte d’Instrumentals i d’Atenció a la Diversitat:
permet treballar les matèries instrumentals (Català,
Castellà i Matemàtiques) en grups més reduïts.
• Projecte de Diversificació Curricular: permet, a
l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge acadèmic de 4t
d’ESO, cursar un conjunt d’hores lectives fent estades en
empreses i entitats socials del municipi.
• Projecte de Mobilitat i Erasmus+: permet que l’alumnat
de Batxillerat i Cicles Formatius realitzi estades a
l’estranger durant el període de vacances estivals.
Aquest projecte es fa acompanyat i guiat per una entitat
externa especialitzada.
• Centre formador: som un dels centres on els estudiants
en pràctiques del Grau de Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat poden assolir
les competències necessàries per exercir una docència
de qualitat. També col·laborem en diversos projectes
tant de la Universitat Autònoma de Barcelona com de la
Universitat de Barcelona.
• Extraescolars acadèmiques (d’ampliació o de reforç i
acadèmiques o esportives): tenen com a finalitat reforçar i ampliar aspectes treballats a les aules.
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ESCOLA
MUNICIPAL
DE MÚSICA
BENET BAILS

Carrer de Andreu Vidal, 45
93 462 72 72
escolamusica@sant-adria.net
www.emmbenetbails.org
Emm Benet Bails

Codi del centre: 08066701
Horari escolar
De 15.15 a 21.30 h
Equipaments
El centre consta d’una planta a peu de carrer
amb els següents espais: 8 aules: 6 instrumentals
(amb capacitat per a 2 o 3 alumnes, segons l’instrument) i 2 no instrumentals, 1 sala polivalent,
1 sala pel professorat, biblioteca i zona d'estrudi,
secretaria i administració i magatzem.
Oferta educativa
Escola de règim especial d'ensenyaments artístics
de música, que ofereix, a partir de l'edat de 5
anys, tant programes de curta com de llarga durarda i també preparació per a les proves d'accés
als Conservatoris.
Les especialitats instrumentals que ara mateix
s'oferten són: veu, piano, guitarra, violí, violoncel,
flauta travessera, clarinet, saxòfon, trompeta,
trompa, trombó i bombardí.

Lliure de barreres arquitectòniques.
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Projecte educatiu de centre
L’escola de música és un projecte d’acció cultural
de doble via. Això vol dir que té com a missió ser un
equipament educatiu especialitzat en ensenyaments
musicals i, al mateix temps, tenir un paper clau en el
conjunt d’intervencions culturals locals, sobretot en
l’àmbit musical.
Entenem la formació musical no només com una finalitat sino també com a mitjà pel creixement personal
de les alumnes i dels alumnes.
Utilitzem una metodologia activa en què l’alumnat és
el protagonista del procés, sent el professorat el guia
o el mediador, tenint present que els aprenentatges
siguin significatius i funcionals.
L’aprenentatge de l’ instrument es realitza mitjançant
la pedagogia de grup, ja que té un gran valor pedagògic,
i comporta, a més de disciplina i concentració, tots els
beneficis del treball en equip. Els grups es constitueixen seguint criteris pedagògics.
La pràctica del conjunt instrumental i vocal constitueix un espai de formació de primer ordre en el
nostre centre. A més, el conjunt té un paper primordial,
també, en la pràctica social.
Un eix clau en el nostre projecte és el treball de la
creativitat, és a dir, l’exercici d’activitat mental reflexiva
per tal de crear quelcom nou, de relacionar allò conegut de forma innovadora o d’apartar-se dels esquemes
de pensament i conducta habituals, com una eina

pedagògica importantíssima per al desenvolupament integral de les alumnes i dels alumnes, ja que
contribueix a desenvolupar i connectar allò que es sap
amb capacitats tan variades com: qualitats personals,
emocionals, intel·lectuals, imaginatives, estètiques,
perceptives i socials.
Dinamització cultural
L’escola Municipal de Música, com a entitat activa de
la dinamització cultural del municipi, manté dinàmiques de treball compartides entre el centre i els serveis
culturals i educatius municipals, com ara Audicions
obertes de l’alumnat, Concerts de les orquestres, Cicle
de concerts pedagògics a càrrec del professorat de
l’escola; i també amb els altres centres d’ensenyament,
dirigint la cantata escolar, fent audicions per a les
escoles bressol o bé presentacions d’instruments per a
les escoles de primària.
També realitzem el Concert de Festa Major.
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