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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.1. Antecedents i descripció actual

Aquest Projecte Cultural de l’Institut Jaume Balmes neix de la feina realitzada des de fa molt de
temps a l’institut tant per professors i professores, com per l’alumnat, l’AMPA, i d’altres membres
de la comunitat educativa que, a partir de diferents comissions o d’iniciatives, fan que el nostre
projecte cultural sigui molt viu i participatiu. Creiem que gràcies a aquesta implicació els àmbits
artístic, cultural i social del nostre centre es viuen amb intensitat.

El Projecte Cultural neix del Projecte Educatiu de Centre i a part de ser el motor dels diferents
estaments de la comunitat educativa de l’institut, vol també aglutinar totes les propostes
d’actuació dels diferents agents per tal de formar un institut viu, compromès, arrelat al seu barri
i on tothom s’hi trobi a gust.

És per això que s’organitzen totes aquestes activitats que estan desglossades en aquest projecte i
s’intenta participar en activitats organitzades per altres entitats (Mostra de Programes Culturals,
IMEB, Institut del Teatre, Districte de l’Eixample, Conservatori de Música, Casa Elizalde..).

Tal i com contempla el nostre PEC, quedem integrats dins del Pla Educatiu de la Ciutat de
Barcelona.

1.2. Alumnat implicat

La participació de tot l’alumnat del centre en el Projecte Cultural n’és l’objectiu principal. No
només volem que els nostres nois i noies participin de totes les activitats del Projecte, sinó que
volem també que se’l facin seu, que no siguin elements passius, que siguin elements actius tant
en la seva realització, com en la coordinació i participació i avaluació.

És per això que s’intenten crear diferents comissions perquè això sigui possible. Actualment
tenim diferents grups d’alumnes que s’encarreguen de dinamitzar el centre a nivell esportiu (són
els dinamitzadors esportius i fan aquesta tasca tant en horari escolar com en horari
extraescolar), tenim un grup d’alumnes que està implicat en activitats de teatre i que ofereixen
els seus treballs a les diferents festes de l’Institut (Festa de Nadal, Festa de Sant Jordi…), tenim
un grup que coordina les diferents actuacions dels bastoners i bastoneres, una comissió
d’alumnes que s’encarrega de presentar totes les festes de l’Institut, una comissió musical que
ofereix al llarg del curs diferents concerts… A més a més, puntualment es formen d’altres grups
d’alumnes per a realitzar activitats diverses (exposicions a l’Institut, xerrades, sindicats
d’estudiants, actuacions musicals, recollida d’aliments…). També tots els delegats i delegades
són part activa d’aquest projecte.

Totes aquestes comissions queden coordinades per la persona responsable d’activitats.

1.3. Professorat i agents educatius implicats en el Projecte

Sense l’ajut del professorat seria molt difícil que totes aquestes comissions poguessin treballar.
És per això que un gran nombre de professors i professores també participen activament en la
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preparació i realització de les diferents activitats del nostre Projecte Cultural. S’intenta que tots
els departaments del centre hi participin, i per això hi ha activitats de gairebé tots els
departaments (tecnologia, llengües catalana i castellana, llengües estrangeres, educació física,
música, plàstica, matemàtiques…), intentant que la relació professorat-alumnat sigui el més
fluïda possible per tal d’afavorir al màxim la preparació i realització de les diferents activitats.
Entenem que aquest bon clima entre els diferents agents educatius facilita l’assoliment dels
diferents objectius del nostre Projecte Cultural. També intervenen implícitament en el projecte el
professorat responsable de la biblioteca i del departament d’educació física pel que fa a les
activitats esportives escolars.
L’AMPA presta tot el suport a les activitats extraescolars a través del seus responsable d’activitats.
La feina de coordinar tot aquest projecte recau en el/la coordinador/a d’activitats, que amb
l’ajuda del coordinador pedagògic, les coordinadores/es de cicle i tots els tutors i tutores
intenten col·laborar en l’aplicació del Projecte.

2. OBJECTIUS

- Impulsar la realització d’activitats sobre el coneixement i la cultura

Des dels diferents departaments s’organitzen activitats de suport a la tasca docent per a
tot l'alumnat, així com d’altres activitats complementàries fora de l’horari acadèmic, de
caràcter voluntari. Són de destacar activitats com el problema del mes i el concurs El
Cangur de matemàtiques, el concurs de fotografia matemàtica, el concurs de visual i
plàstica i el de disseny gràfic, la participació en la Setmana de la Ciència, el Programa
Argó, teatre, cinema, així com conferències vinculades a diferents àrees del coneixement,
adreçades sobretot a alumnes de Batxillerat.
Totes les activitats es fan públiques al suros de les aules, als suros generals i a la intraweb
del centre.

- Promoure la participació de l’alumnat en la gestió del centre potenciant la creació
de comissions culturals

Tal i com s’ha explicat en la introducció la implicació de l’alumnat és fonamental en la
realització del nostre Projecte Cultural. El Projecte és amb ell i per a ells i per això
l’alumnat s’organitza en diferents comissions per tal d’anar tirant endavant les diferents
activitats.

- Fomentar la realització d’experiències en el camp de la formació reglada i no
reglada que complementin qualitativament els processos de formació i
aprenentatge social del jovent.

És per això que incloem en aquest Projecte totes les activitats que realitzem, tant les
reglades que es fan des de cada departament (la majoria en horari lectiu, però moltes
també en horari no lectiu), com totes aquelles no reglades que acaben de completar la
formació integral del nostre alumnat; per exemple, la seva participació en la divulgació i
promoció de la recollida d’aliments per al Banc d’aliments.
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- Afavorir mecanismes de relació i col·laboració entre escola i associacions del nostre
barri, districte i de tota la ciutat de Barcelona que permetin apropar el centre a la
realitat de l’entorn municipal.

Intentem estar atents a tot allò que ens poden oferir les diferents entitats del barri i de la
nostra ciutat, sobretot de les més properes com la Casa Elizalde, El Conservatori, Districte,
el CCCB, l’IMEB… i intentem participar i col·laborar en totes aquelles activitats que
pensem que són profitoses per l’educació integral del nostre alumnat des de les propostes
educatives i culturals de les diferents institucions, com ara l’Ajuntament de Barcelona i la
seva Mostra de programes culturals.

- Afavorir l’apropament entre el nostre centre i altres centres i associacions de la
nostra ciutat i de la resta de Catalunya i Espanya mitjançant la realització de
viatges, d’activitats conjuntes i l’intercanvi d’experiències.

Considerem que és fonamental la participació en activitats concebudes per a que hi
participin alumnes de molts centres del nostre municipi, com poden ser “òpera a
secundària”, o la “triatló” de Barcelona, activitats esportives, ball de bastons, sortides de
ciències naturals.... Juntament a aquestes activitats massives, se’n fan d’altres amb els
instituts de la resta de Catalunya i d’altres comunitats autònomes com, per exemple, la
participació al Campionat d’Espanya de Curses d’Orientació.

- Impulsar la condició i consciència europea dels nostres alumnes i contribuir a la
construcció d’una Ciutadania Europea.

L’aprenentatge de les llengües i cultures europees ocupa un lloc destacat en el nostre
currículum. Des de l’àmbit cultural cal potenciar la vivència i la convivència intracultural
europea. En aquest sentit, són de destacar tots els intercanvis que realitzem amb d’altres
instituts d’Europa (Alemanya, França, Irlanda i Itàlia) i el viatge fi del Batxillerat a París.
També cal mencionar la impartició del baccalauréat francès al Batxillerat.

- Prioritzar els projectes que tinguin relació amb les arts plàstiques, les arts
dinàmiques, imatge i disseny i mitjans audiovisuals i també aquells que afavoreixin
la divulgació dels coneixements científics i la recerca.

És per això que entre d’altres es participa a la Jornada Jove de teatre, seguirem fent els
concursos d’imatge i de disseny de contes i de l’agenda escolar, el concurs interdisciplinari
d’arts plàstiques i llengües catalana i castellana, l’articulació d’una banda permanent del
Balmes… i seguirem impulsant la participació en els concursos vinculats als treballs de
recerca de segon de Batxillerat (CIRIT, Argó, etc.)

- Implicar tot el centre.
Involucrar el màxim de professors/es, estudiants, pares i mares, i professionals que
vulguin participar, cadascú des de les seves circumstàncies, en fer realitat el Projecte
Cultural de l’Institut.

- Conscienciar a la comunitat educativa sobre la necessitat de reduir la quantitat de
residus a l’institut, tot promovent canvis en els hàbits de consum i reutilitzant els
objectes.
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A partir de la signatura del compromís de les Escoles + sostenibles i de l’elaboració del
Projecte Verd, es treballa durant tot el curs aquest objectiu a partir d’una ecoauditoria al
centre, els mercats d’intercanvi, el reciclatge, la sensibilització... La Comissió Verda i els
representants verds de cada classe hi tindran un paper fonamental.

3. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

El centre és obert a tota mena d’activitats culturals i lúdiques organitzades pels propis alumnes,
l’AMPA, els Departaments i entitats diverses que donen sentit al nostre Projecte Cultural. Així
s’organitzen:

- Les diferents festes del calendari: Nadal, Sant Jordi, fi de curs…
- Activitats extraescolars que complementen l’educació integral de l’alumnat com poden

ser les esportives i les artístiques.
- Activitats puntuals proposades per l’alumnat o el professorat.
- Sortides acadèmiques organitzades pels diferents Departaments.
- Intercanvis amb d’altres instituts del barri, de Barcelona o d’altres països de la Unió

Europea.
- Exposicions realitzades als passadissos de l’institut o de la biblioteca, cedides per

diferents institucions i organismes, amb l’objectiu de fer reflexionar l’alumnat sobre
temes d’interès general.

- Exposicions realitzades per diferents Departaments o grups d’alumnes, després de la
realització d’alguna activitat del centre (Educació física, plàstica, tutories, tecnologia…), o
per destacar algun esdeveniment important.

- Conferències i xerrades sobre temes de salut, de civisme, vinculades a les exposicions que
es fan al llarg del curs, etc. Moltes d’elles són part del PAT (Projecte d’acció tutorial) i es
fan des de tutoria.

- Conferències vinculades a un determinat Departament, per exemple un autor literari,
però obertes al centre degut al seu interès general.

- Campanyes vinculades a temes de solidaritat, salut, alimentació, adolescència…
- Activitats derivades de l’Agenda 21 Escolar-Escoles + Sostenibles de l’institut.

Considerem que els objectius pedagògics, didàctics i culturals del Projecte es poden aconseguir
amb un grau de satisfacció prou important, pel que fa al concepte de formació que tenim i que
entenem com una educació integral el més rica possible per als i les joves, ja que estan en una
etapa de formació cultural i de futurs ciutadans que considerem decisiva.

Per tant, amb totes aquestes activitats i d’altres que poden sorgir, s’intenta aconseguir:

- La col·laboració de l’alumnat en general.
- Que l’alumnat sigui capaç d’organitzar i coordinar diferents activitats.
- La participació del màxim nombre d’alumnes en les diferents activitats proposades des

del centre.
- La implicació del professorat en totes les activitats programades.
- La integració de les famílies i la col·laboració de l’AMPA en la vida escolar a partir d’una

relació cordial i fluïda i proposant projectes conjunts.
- L’acostament entre el centre i altres entitats que permetin apropar l’alumnat a la realitat

de l’entorn.
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- La realització d’experiències que complementin qualitativament els processos de
formació i aprenentatge social del jovent.

3.1. Participació en les Jornades Jove de Creació Artística: Teatre i arts plàstiques.
IMEB, Teatre Lliure i el Mercat de les flors i en la V Mostra d’Art Jove de l’Eixample.

Dins les Jornades Jove de Creació Artística, el nostre institut participa en la Mostra de
Teatre: El grup de teatre d’extraescolars dinamitzat per Pere Cabaret i organitzat des de
l’AMPA.
Tanmateix es preveu la nostra participació en la Mostra d’Art Jove de l’Eixample en la
modalitat d’Arts plàstiques (Concurs de Fotografia matemàtica i de Disfressa el teu Llibre),
Música i Dansa (possibilitat ballada de bastoners amb una mostra de diferents balls a una
zona peatonal per la festivitat de Sant Jordi.)

3.2. Participació en concursos organitzats per diferents entitats.

3.2.1. Concurs de Matemàtiques  El Cangur i Copa Cangur

Convocat per la Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).
Objectiu : estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució
de problemes. Copa cangur i Prova Cangur
Hi participa de manera voluntària l’alumnat de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat a les
proves Cangur i  segon i tercer d’ESO a la Copa Cangur.
Responsable: Cap Departament de matemàtiques.
Els recursos utilitzats: informació de les condicions del concurs. Oferim el centre com a
seu per a la Prova Cangur
L’avaluació de l’activitat: reunions entre el cap de Departament, professorat i alumnat.

3.2.2. Concurs de Fotografia matemàtica de Catalunya

Participació en el Concurs Nacional de Catalunya de Fotografia Matemàtica, organitzat per
l’ABEAM, a partir de les fotografies guanyadores del concurs de fotografia matemàtica
convocat per Sant Jordi al centre.

3.2.3. Concurs de Problemes a l’esprint

PARTICIPANTS: hi participa alumnat de tots els nivells.
RESPONSABLE: Departament de matemàtiques.
RECURSOS: convocar i donar a conèixer les bases del concurs; donació de dos premis per
cicle durant la festa de Sant Jordi.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: segons la participació en el concurs i la valoració que se’n fa
des de les tutories i el Departament de matemàtiques.

3.2.4.  Olimpíada de Geologia
Organitzada per la Facultat de Geologia U.B.
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PARTICIPANTS: Alumnes de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de 1r i 2n de
Batxillerat.
RESPONSABLE: Departament de Ciències Naturals.
RECURSOS: Treball previ en grup al laboratori. Conferències i concurs a la Facultat

3.2.5. Jocs Florals escolars de l’Eixample

Organitzat per l’Ajuntament de Barcelona.
Hi participa l’alumnat de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat.
Responsable: Cap Departament de Català.
Els recursos utilitzats: convocar i donar a conèixer les bases del concurs; donació de dos
premis per cicle.
L’avaluació de l’activitat: presentació i qualitat de l’obra literària d’acord amb les normes
del concurs.

3.2.6. Contes a l’Esprint

El curs 2015-2016 vam participar a Contes a l’Esprint (Projecte propiciat pel CESIRE a
partir d’un Projecte impulsat per mestres de l’escola Oak House) i va ser llavors, després
de fer-ne una bona valoració tant per part del professorat com de l’alumnat, que vam
decidir de participar-hi cada any.
Ara és una de les activitats del Divendres a l’Esprint, tot un matí de reptes, misteris,
enigmes, problemes científics, artístics i literaris i tot això en equip i a l’esprint. Reptes
tecnològics i esportius, contes, portades i problemes científics de tota mena es van
entrellaçant al llarg del matí i els diferents equips intenten resoldre’ls de la millor manera
possible.
Els guanyadors dels Contes a l’Esprint, tant de 1r i 2n d’ESO com de 3r i 4t d’ESO passen a
la fase final que es fa a final de curs al CESIRE i on competeixen a partir d’una lectura
dramatitzada del seu conte amb els altres guanyadors dels altres instituts.

3.2.7  Olimpíada Filosòfica i Barcelona Pensa
Organitzada per la Facultat de Filosofia U.B.
PARTICIPANTS: Alumnes de Filosofia de 1r i 2n de Batxillerat.
TEMA: A determinar
RESPONSABLE: Seminari de Filosofia.
RECURSOS: Treball previ en grup a classe. Conferències i concurs a la Facultat

3.3.  Participació en concursos organitzats pel centre

3.3.1. Concurs literari en llengua catalana i llengua castellana

DATA: 23 d’abril, per Sant Jordi.
PARTICIPANTS: hi participa l’alumnat de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat i el de cicles
formatius.
RESPONSABLE: departaments de llengua i literatura catalana i castellana
RECURSOS: convocar i donar a conèixer les bases del concurs; donació de dos premis per
cicle.
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AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: presentació i qualitat de l’obra literària d’acord amb les
normes del concurs, participació de l’alumnat i valoració.

3.3.2. Concurs literari en llengües estrangeres.

DATA: 23 d’abril, per Sant Jordi.
PARTICIPANTS: hi participa l’alumnat de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat i el de cicles
formatius.
RESPONSABLE: departaments de Anglès, Francès, Alemany i Italià.
RECURSOS: convocar i donar a conèixer les bases del concurs; donació de dos premis per
cicle i llengua.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: presentació i qualitat de l’obra literària d’acord amb les
normes del concurs, participació de l’alumnat i valoració

3.3.3. Concurs de disseny gràfic: agenda escolar.

DATA: 23 d’abril, per Sant Jordi.
PARTICIPANTS: hi participa l’alumnat de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat i els cicles formatius.
RESPONSABLE:  Departament d’educació visual i plàstica.
RECURSOS: convocar i donar a conèixer les bases del concurs; donació de dos premis
patrocinats per l’AMPA.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: presentació i qualitat dels dissenys d’acord amb les normes
del concurs, participació de l’alumnat i valoració.

3.3.4. Concurs de Contes a l’esprint

PARTICIPANTS: hi participa tot l’alumnat d’ESO.
RESPONSABLE: Departaments de llengües i Coordinació pedagògica.
RECURSOS: convocar i donar a conèixer les bases del concurs; donació de dos premis per
cicle durant la festa de Sant Jordi. Aules grans amb mobiliari flexible amb equips de quatre
alumnes.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: L’objectiu és ser capaç d’escriure un conte i crear un material
associat, caldrà avaluar el compliment de l’objectiu i la participació en el concurs. i la
valoració que se’n fa des de els departaments de llengües. Participació a la final del
CESIRE.

3.3.5. Concurs de fotografia matemàtica Sant Jordi

DATA: Mes d’abril. El 23 d’abril, per Sant Jordi, entrega de premis
PARTICIPANTS: hi ha diferents categories: 1r cicle, 2n cicle, batxillerat i cicles formatius i
professorat..
RESPONSABLE: Departament de matemàtiques.
RECURSOS: convocar i donar a conèixer les bases del concurs; donació de diferents premis
per Sant Jordi patrocinats per l’AMPA. Participació en el Concurs Nacional de Catalunya de
Fotografia Matemàtica de les fotografies guanyadores.
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AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: segons la participació en el concurs i la valoració que se’n fa
des de les tutories.

3.3.6. Concurs Divendres a l’esprint

PARTICIPANTS: hi participa tot l’alumnat d’ESO.
RESPONSABLE: Departaments de Tecnologia, Física i Q. Educació Física, Visual i Plàstica
Matemàtiques, Biologia i Coordinació pedagògica.
RECURSOS: Tot un matí de reptes, misteris, enigmes, problemes científics, artístics i
literaris i tot això en equip i a l’esprint per a tot l'alumnat de l'ESO.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: L’objectiu són reptes tecnològics i esportius, contes, portades
i problemes científics de tota mena al llarg d’un matí i els diferents equips intentaran
resoldre’ls de la millor manera possible.
Es premia a tots els equips guanyadors i a aquells alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat
que faran de jurat del concurs de 3r i 4t d’ESO.

3.3.7.  Concurs Disfressa el teu llibre-Carnestoltes

Dirigit a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i organitzat per la Biblioteca de l’Institut i amb el
suport de l’AMPA, aquest és un concurs de carnestoltes que proposa la disfressa d’un llibre
a partir d’un personatge, un objecte, un espai, un sentiment o qualsevol altre motiu que
hagi suggerit la lectura del llibre. El termini de presentació és la setmana de carnaval, on
l’alumnat presenta les seves propostes, el veredicte es farà públic el març i els guanyadors
reben  un premi en el transcurs de la festa de Sant Jordi. Les tres disfresses premiades
seran publicades al Llibre de premis de S. Jordi i tots els treballs seran exposats a la
Biblioteca Municipal Sofia Barat dins la V Mostra d’Art Jove de l’Eixample.

3.4. Activitats per a tothom: festes institucionalitzades de l’Institut

Són sis les festes que es desenvolupen al llarg de tot el curs escolar, convidant a la
participació de totes les forces vives de l’Institut (alumnat, professorat, mares/pares,
col·laboradors/es…) de forma que tothom s’identifiqui amb la vida del centre. Enguany,
aquestes activitats s’han vist limitades pels protocols COVID.

3.4.1. Festa de Nadal  i Pastissos solidaris

El darrer dia de classe abans de les vacances de Nadal, durant el matí, s’organitzen les
diferents activitats amb la participació de tot l’alumnat i el professorat. Són responsables
de les activitats el coordinador d’activitats, el professorat de música, la comissió cultural
d’alumnes (els de teatre i els de música) i una part del professorat (sobretot els tutors/es).
Hi ha actuacions de teatre, dansa, lectura i cantada de poemes nadalencs en diferentes
llengües i actuacions musicals.
Es fa una recollida de diners que els voluntaris de 2n d’ESO lliuren a la Fundació Arrels.

ACTIVITAT: L’amic invisible.
Intercanvis de regals entre els nois i noies de primer cicle d’ESO. Activitat dirigida des de
tutoria.

11



ACTIVITAT: Venda de pastissos solidaris.
L’alumnat de 1r cicle de l’ESO, a partir de l’hora del pati, ven pastissos. Els diners que es
recullin en aquesta activitat es donaran a una ONG: Arrels.
ACTIVITAT: Actuacions diverses a la Sala d’Actes de l’institut.
Dansa, música, nadales en francès, alemany, anglès... Actuacions individuals o en petit
grup voluntari del centre i amb habilitats particulars, organitzades per la coordinació
d’activitats i on per damunt de tot destaquen les actuacions musicals de grup.
Com cada any les diferents participacions d’alumnes donen sentit a la Festa de Nadal de 1r
cicle amb presentadores de 4t d’ESO i a la Festa de Nadal de 2n cicle i batxillerat amb
presentadores de 2n Batxillerat. Alumnes de 3r i 4t d’ESO i batxillerat faran petites
representacions al llarg de la festa dels grans i també alguna cosa a la festa dels petits.

AVALUACIÓ DE LA FESTA DE NADAL:
Acompliment dels terminis, participació i qualitat del treball. Es realitzarà a la comissió
cultural i als equips docents així com els diferents coordinadors/es i l’equip directiu.

3.4.2. Festa de Sant Jordi i Ball de bastons

Celebració de la Diada i el lliurament de premis dels concursos convocats durant el curs
escolar (literaris, de disseny, de plàstica, de matemàtiques, de música…).

DATA DE CELEBRACIÓ: 23 d’abril.
UBICACIÓ: Sala d’actes de l’institut i pati.
PARTICIPANTS: tot l’alumnat del centre.
COORDINADORS DE L’ACTIVITAT: Caps de departaments de Català, Castellà i de llengües
estrangeres, coordinador pedagògic i a més a més de la comissió d’alumnes corresponent
de cada cicle.
RECURSOS: informació amb cartells i pòsters dels actes a celebrar.

El desenvolupament de l’acte anirà a càrrec d’un grup d’alumnes voluntaris del centre, de
diferents cursos, amb una escenificació de la commemoració del dia de Sant Jordi, que
barrejarà esquetxos, actuacions musicals i de dansa i lliurament dels premis literaris i dels
altres concursos.

ACTIVITAT: Ball de bastons.
Com cada any, per celebrar la Diada de Sant Jordi, més de 300 bastoners i bastoneres de
l’Institut (és opcional i hi participen alumnes de tots els cursos) realitzaran una exhibició
de ball de bastons amb 8 balls diferents de Vilafranca del Penedès i de Granollers al pati
de l’Institut. És una de les nostres activitats més importants en quant a participació
massiva de l’alumnat (totalment de forma voluntària amb assajos a les hores de pati) i
d’espectacularitat de veure i escoltar més de 300 bastoners i bastoneres ballant a l’hora.
Responsable: Albert Daví, Departament d’Educació Física i comissió d’alumnes.

ACTIVITAT: Entrega de premis dels concursos.
Concurs Problemes a l’Esprint. Proclamació dels guanyadors del concurs de
matemàtiques obert a tothom.
Responsable: Departament de Matemàtiques.
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Jocs Florals. Es fa per cicles, en llengua castellana, catalana i llengües estrangeres i està
obert a tot l’Institut. Hi ha apartat de prosa i de poesia.
Responsables: departaments de llengua i literatura catalana, llengua castellana, anglès,
francès, alemany i italià.
Concurs de disseny: Agenda escolar.
Convocat pel departament d’educació visual i plàstica. Es fa l’entrega dels diferents premis
patrocinats per l’AMPA.
Fotografia matemàtica
Proclamació dels guanyadors/es del concurs de fotografia matemàtica.
Aquest concurs també està patrocinat per l’AMPA de l’Institut en la seva voluntat de
col·laborar en les diferents activitats que es realitzen al centre.
Divendres a l’esprint
Proclamació dels guanyadors de les dues categories: 1r i 2n d’ESO i 3r i 4t d’ESO. Es
lliuren 5 premis a cada categoria.

ACTIVITAT: Representacions de teatre i musicals
A part dels Jocs Florals són les activitats més importants del dia. Hi ha 2 grups de teatre
d’alumnes que faran representacions tant a primer cicle com a la Festa de Sant Jordi de 2n
cicle i de batxillerat.
A més a més des del Departament de música i la comissió d’alumnes de música es farà de
cortina sonora als Jocs Florals i també hi haurà diferents intervencions individuals i
grupals per fer d’enllaç als diferents moments o tapar espais buits.

AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Acompliment dels terminis, participació i qualitat del treball. Es realitzarà a la comissió
cultural i als equips docents.

3.4.3. Festa de l‘Orla

UBICACIÓ: Sala d’actes de l’institut i pati.
PARTICIPANTS: L’alumnat de 2n de Batxillerat, les seves famílies i el seu professorat
COORDINADORS DE L’ACTIVITAT: La direcció del centre, el coordinador d’activitats, i una
comissió de pares i mares d’alumnes de 2n de batxillerat, a més a més, de la coordinadora
de batxillerat i d’un grup d’alumnes de 1r de batxillerat que prepara l’àpat de l’acte.
RECURSOS: Tutories i informació amb cartells de l’acte a celebrar.
DISSENY DE L’ACTIVITAT:
El desenvolupament de l’acte constarà d’una apertura per part de la directora,
parlaments, a càrrec d’un alumne/a, un pare/mare, un professor/a i la directora.
Seguidament es lliuraran unes orles a l’alumnat com a record de la seva estada al centre,
per finalitzar amb l’actuació musical i de dansa dels propis alumnes de segon. Pel fet de
tenir d’institut Jaume Balmes molts alumnes de música del Conservatori de Barcelona,
d’altres Conservatoris i Escoles de Música, així com de l’Institut del Teatre, l’alumnat
conjunt que compartim ens fa gaudir d’unes representacions, tant a nivell musical com de
dansa, exquisides i d’una gran qualitat. En tot l’acte hi col·laborarà alumnat de 1r de
Batxillerat que de forma voluntària és l’encarregat de preparar tota la festa i el sopar que
es realitza després de l’acte (preparant la decoració, fent de cambrers, recollint al final...)
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3.4.4. Festa final de l’ESO

DATA DE CELEBRACIÓ: juny.
UBICACIÓ: Sala d’actes de l’institut i pati.
PARTICIPANTS: L’alumnat de 4t d’ESO i el seu professorat
COORDINADORS DE L’ACTIVITAT: El coordinador d’activitats, i una comissió d’alumnes de
4t d’ESO a més a  més de la coordinadora de 2n cicle.
RECURSOS: Reunió amb la comissió d’alumnes i dinamització alumnes des de les tutories.
DISSENY DE L’ACTIVITAT: Projecció fotografies de l’alumnat participant en activitats al
llarg de tota l’etapa. Discursos alumnes i professorat. Un berenar a compartir per totes les
participants.
Entrega d’un diploma de reconeixement de l’etapa finalitzada.
Actuacions musicals i de dansa

3.4.5. Festa de Carnaval

PARTICIPANTS: Oberta a tots l’alumnat, només hi participaran els nivells que superin el
nombre mínim exigit de participants.
RECURSOS: Cartell d’inscripció i crida a la participació des de les tutories.
ACTIVITATS: Concurs de disfresses per colles i individual. Possibilitat de reduir la
participació a anar disfressats a classe i una rua a darrera hora.
Entrega de diplomes als premiats en diferentes categories: originalitat, vestuari,
sostenible, etc.

3.5. Activitats esportives i culturals extraescolars: AEE i AMPA.

El programa d’activitats extraescolars de l’Institut Jaume Balmes s’inscriu en una línia que
preveu la creació al centre d’un ambient participatiu i de relacions que complementi el
desenvolupament de la vida estrictament acadèmica.

Està constituït per un conjunt d’activitats que sorgeixen a petició o iniciativa de l’alumnat i
l’AMPA i per les convocatòries d’entitats públiques o privades (Ajuntament, Generalitat,
mitjans de comunicació,…), i estan impulsades pel coordinador de serveis i activitats
escolars. Aquest programa d’activitats, anomenades extraescolars, reforça la formació
integral de l’alumnat pel fet que:

- Complementa la seva formació acadèmica.
- Desenvolupa aspectes de la seva personalitat i sociabilitat.
- Desenvolupa aspectes de creativitat cultural.
- Obre perspectives per a la vida social i professional.
- L’integra plenament a la vida social del centre.
- Estimula el sentit de responsabilitat i la capacitat d’iniciativa.

En general, aquestes activitats es realitzen al llarg de tot el curs i la responsabilitat recau
sobre el coordinador d’activitats extraescolars, alguns professors/es del centre i un
representant de l’AMPA que treballen conjuntament en la seva elaboració i organització.
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També hi ha personal extern, professional, contractat per poder dur a terme cada una de
les activitats.
Com que l’Institut Jaume Balmes s’ha integrat al Pla de l’Esport a l’Escola, l’Institut
compta amb una professora que coordina des de l’Associació Esportiva de l’Institut als
diferents dinamitzadors/es esportius que hi ha al centre i que tenen la funció de dinamitzar
totes aquelles activitats esportives (futbol sala, volei, cros i curses d’orientació)..

A nivell cultural i esportiu i organitzades per l’AMPA aquest curs es portaran a terme les
activitats següents:

3.5.1. Futbol-sala, volei, curses d’orientació i cros.

Els entrenaments són guiats des de la coordinació esportiva de l’Institut i els equips
d’alumnes participen a les competicions que organitza el CEEB. Entrenen dimarts i dijous
els equips de voleibol i els dilluns i dimecres els equips de futbol-sala. Jugant els partits
divendres o el cap de setmana. Aquest horari podria ser ampliat en algunes hores dels
dissabtes.
Actualment tenim un equip preinfantil, un equip infantil femení i un altre masculí, un
equip cadet, dos juvenils, un equip cadet i un juvenil de futbol-sala. Els equips de volei
són un equip preinfantil femení, dos equips infantils femenins, dos equips cadets femenins
(un federat) i un altre masculí, , dos juvenils (un federat) i un junior. Aquest curs, per
segona vegada, tenim tres equips de voleibol federats.També hi ha un equip de voleibol de
professors/es i un altre de pares i mares.

L’Institut compta amb diversos grups, amb un número creixent d’alumnes que hi
participen, de curses d’orientació (105 participants entre alumnes, exalumnes, pares i
mares i professorat) i de cros (30 alumnes). Es fan els dissabtes i diumenges. Per tercer
any comptem amb el CORB com a grup de participació de tothom per aquestes curses.
L’avaluació de les activitats es fa conjuntament amb els monitors i la coordinadora
esportiva dins de l’Associació Esportiva de l’institut.

3.5.2. Jornades esportives. Onze hores de voleibol i 9-10 hores de futbol.

DATES I ESDEVENIMENTS: 2n i 3r trimestre: del mes de desembre fins a juny. La finalitat
és promoure la comunitat professors-alumnes-pares.
UBICACIÓ: Patis de l’institut.
PARTICIPANTS: Tot l’alumnat del centre.
COORDINADORS DE L’ACTIVITAT: Teresa Canalias, Albert Daví i
monitors-dinamitzadors/es esportius del centre. (AEE Jaume Balmes)
RECURSOS: Informació amb cartells de l’activitat i informació dels dinamitzadors/es.
convocatòria, reunió per equips, categories i esports. Donació de premis. Realització de
diferents campionats de futbol sala, voleibol, tamborí, tennis taula…
Els diners recollits durant les inscripcions als campionats es donen a diferents ONG.
PARTICIPACIÓ ALUMNAT: els mateixos alumnes que ajuden a preparar l’activitat també
arbitren els partits de les categories inferiors
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT: Dins de l’AEE un cop acabi l’activitat. Realitzada pels
dinamitzadors/es esportius i segons la participació i valoració dels participants.
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3.5.3. Teatre extraescolar

L’institut compta amb un grup de teatre integrat per alumnes de diferents cursos de l’ESO.
Es una activitat organitzada per l’AMPA.
El grup fa la seva activitat cada dimecres de 15h a 16,30h. L’objectiu primordial del grup
de teatre és l’assoliment de tècniques de desinhibició, presència, expressió oral, tot això a
nivell individual, alhora que aprenen la integració d’aquestes tècniques en una estructura
dramàtica. A més es treballa l’expressió corporal, el joc actoral i el muntatge.
L’avaluació de l’activitat s’efectuarà amb les diferents representacions públiques que faran
durant el curs, des de l’empresa que organitza el teatre (Espai Teatre) i de forma
coordinada amb l’institut.
Participació a les festes del centre i dins les Jornades Jove de Creació Artística i a la Mostra
d'Art Jove del Districte (punt 3.1.)

3.5.5. Programació

Activitat que introdueix els alumnes al món de la programació informàtica a través de
llenguatges senzills per als que s’inicien i que desenvoluparà projectes en base a
interessos i capacitats pels que ja tenen una base en programació. S'ofereix els dijous de
15:00 a 16:30

Aquest any s'oferiran dos nivells, Programació I i Programació II. La primera serà similar a
l'any passat i la segona permetrà als alumnes aprofundir en el que van aprendre el curs
passat.

3.5.6. Big-Band extraescolar

Una petita banda de música extraescolar: La BBB, integrada per alumnat que toquen la
guitarra, baix, teclat, saxo, trompeta... Els seus assajos són el divendres de 15,30 a 17h. a la
Sala d’actes.

3.5.7  Cor: Coral moderna jove i adulta
Activitat musical sense necessitat de coneixements previs.
Coral Jove assajos els dilluns de 15:30 a 17:00
Coral  adults  els dimarts de 20:15 a 21:45

Participació a la Festa de la Primavera organitzada per l’AMPA.
Teatre, Big-band, programació i Cor són coordinades i impulsades des de l’AMPA.

3.6. Activitats complementàries dels diferents departaments i seminaris

Enguany, moltes de les activitats estan pendents confirmació i s’han hagut de cancel·lar a causa
de les mesures de prevenció de la COVID.
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Activitats de tutoria i TS (treball de síntesi)
Activitats dels departaments per a tots els alumnes del nivell
Activitats dels departaments d’assignatures no comunes a tots els alumnes del nivell
Activitats del centre que impliquen pernoctar fora una o més nits

I. ESO

1r d’ESO

Departament Activitat Lloc Data Horari Transport Preu €

Tutoria Sortida tutoria
Partits en 2 grups

Parc de la Ciutadella 19 i 20 d'octubre De 9h a 13.30h A peu gratuït

Tutoria
Cinema Drets dels Infants
(pendent de saber si es
farà)

Cinemes Girona A determinar
gratuït

Francès
Sortida al Teatreneu per a
veure una obra en Francès
segons programació.

Teatreneu de
Barcelona

A determinar A determinar Metro 8 euros per
alumne

Música Symphony Cosmocaixa 30/09/20
2, 5, 7, 8/10/20

9:00h -13:00h FGC gratuït

Ed. Física Esquiada La Molina mes de març 6:15 – 19h:30 Autocar 260€aprox

Alemany IL Bibliotheksrally Goethe Institut segon trimestre 09:00-11:30 A peu gratuït

Matemàtiques

Fotografia matemàtica

Activitat voluntaria per a
tots els nivells

Centre 2n trimestre Gratuït
Si el centre
participa en el
concurs de
l’ABEAM 20 €

Anglès
Teatre (pendent de
confirmar si és viable)
anul·lat

Al centre 5 de març del 2021 matí .. ?

Socials

A. Museu egipci
Barcelona

B. Baetulo
(Badalona

2n trimestre Metro

Música La música i les noves
tecnologies.

Museu de la música 2n Trimestre matí Metro 80€/grup

Bio/Geologia

Coneguem el pantà de
Vallvidrera

Collserola
(Pantà de
Vallvidrera)

1r ESO B: 26/04/2021
1r ESO C: 27/04/2021
1r ESO E: 28/04/2021
1r ESO D: 29/04/2021
1r ESO A: 30/04/2021

Tot el matí FGC
(Baixador de
Vallvidrera) 6 €. + transport

Educació Física
Orientació La pinya de

Collserola
6/4 8:45- 12:45

10:30-14:30
10:45-14:30

FGC Gratuïta

Matemàtiques

Proves cangur Centre 18 de març de 2020 10:00 a 12:00 ESO: gratuït
(50 € per línea
que paga el
centre)

Música Khan cartrö un món
d’instruments

Al centre (Sala
d’actes)

3r trimestre matí - ?
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2n d’ESO

Departament Activitat Lloc Data Horari Transport Preu €

Tutoria Sortida tutoria
(Partits en 2 grups)

Montjuïc 22 i 23 d’octubre Tot el matí Metro gratuït

Tutoria Visc, convisc i participo institut 1r trimestre Un matí per grup gratuït

Tutoria
Cinema Drets dels Infants
“El buen maestro”
(pendent de confirmació)

Cinemes Girona A determinar
gratuït

Francès
Sortida al Teatreneu per a
veure una obra en Francès
Pendent de confirmació.

Teatreneu de
Barcelona

A determinar A determinar Metro 8 euros per
alumne

Ed. Física Esquiada La Molina mes de març 6:15 – 19h:30 Autocar 260€aprox

Tutoría

Dia de la Diversitat
(Aquest curs serà virtual)

Institut 21 i 22 de febrer 11.30h 2B
12.30h 2C
13.30h 2A
8h a 11.30h
12.30h a 13.30h en hora
de tutoría

A peu/metro gratuït

Anglès
Teatre (pendent de
confirmar si és viable)
anul·lat

Al centre 5 de març del 2021 matí .. ?

Socials Barcelona medieval
Monestir de Pedralbes

2 trimestre
1/2 trimestre metro/bus

Visual i Plàstica
Dels disseny observats
escollir un fet per una
dona.

Visita al museu de
disseny.

2n trimestre

Llengua catalana i
literatura

Sortida al certamen
Lectura en veu alta 2n/4t
Acompanyament alumnes
premis literaris

Barcelona 2n trimestre.
Pendent de
confirmació

matí

Alemany/  IL SL
Cinema en alemany:
Goodbye Berlin
Pendent de confirmació

Cinemes Girona 2n trimestre 09:00- 11:30 A peu 4,50€

Matemàtiques

Fotografia matemàtica

Activitat voluntaria per a
tots els nivells

Centre No té inscripció
prèvia
2n trimestre

Gratuït
Si el centre
participa en el
concurs de
l’ABEAM 20 €

Matemàtiques

Marató de problemes.

Copa Cangur

3r i 4rt d’ESO

Voluntari

Un o dos grups de 7
alumnes de 2n i 3r
ESO(màxim 4 alumnes de
3r)

Voluntari

Centre

Facultat de
Matemàtiques i
Estadística de la FME

Finals de
febrer/principis de
març fins l’abril.

Encara no és
definitiva. De
moment:

-Primera fase: 28
de gener

-Fase final: 4 de
març

Primera fase: Tarda,
l’horari depèn de
l’organització.

Final: de 8:00 a 15:00

Transport
públic

Gratuït

10 € per equip
que paga el
centre.

Ed. Física Tennis Platja
Mar Bella o Vall
d’Hebron (pendent
de confirmació)

26/3
19/5
Grups 2n A i B

9:45h a 11:45
12h a 14h

Metro Gratuïta

Ed. Física Triatló CEM Mar Bella 27/5 12h-15:45 Metro Gratuïta

Matemàtiques
Proves cangur Centre 2n trimestre ESO: gratuït (50 €

per línea que paga el
centre)
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3r d’ESO

Departament Activitat Lloc Data Horari Transport Preu €

Tutoria/EF De marxa fent esport Centre esportiu Joan
Miró

A determinar Tot el matí T. públic Gratuït

Tutoria FINANCES ÈTIQUES Institut 2n trimestre Gratuït

Tutoria
MOSSOS d’ESQUADRA
/GUÀRDIA URBANA.
Internet

Institut A determinar
Gratuït

Tutoria TREBALL DE SÍNTESI.
Tallers

Centre 3r trimestre

Tutoria CINEMA I DRET DELS
INFANTS

Cinemes Girona pendent, segon
trimestre 9-12:30 A peu Gratuït

Francès

Sortida als Cinemes Verdi
per a veure una pel·lícula
en Francès Pendent de
confirmació.

Cinemes Verdi de
Barcelona

A determinar A determinar Metro 5, 5’50 ó 6 €
per alumne

Bio/Geo* l'Obaga de Collserola. Collserola finals octubre 10:00-13:30 transport
públic 6/7€ alumne/a

Bio/Geologia La globalització influeix
en la nostra fauna?

taller a la classe de cada
grup. 3er trimestre A determinar ... Gratuït

Ed. Física Esquiada Aransa 2n trimestre 6:15 – 19:30h Autocar 160€ aprox

Tutoria CCCB exposició CCCB 2n trimestre Gratuït

Anglès

Teatre (pendent de
confirmar si és viable)
anul·la tanul·lat Al centre 5 de març del 2021 matí .. ?

Música Jazz en viu... swing!
Cancel·lat

Palau de la música 3/03/21 11:30h / 14:00h A peu

Ed. Física De marxa fent esport Centre Municipal
Esportiu Joan Miró

12/1, 14/1
19/1, 21/1

8:30h-13:30 Caminant Gratuïta

Llengua catalana i
literatura

Xerrada Roc Casagran Institut 26/02/2021 matí _____ ________

Llengua catalana i
literatura

MNAC: “Murs que
comuniquen: del romànic
a les xarxes socials”

Barcelona 2n trimestre matí Bus o metro ?

Música* FLOW (My hip hop
story)

S.A.T. 10 de febrer 12h (1 hora) t. públic 8,5€

Llengua catalana i
literatura

Sortida al certamen
Lectura en veu alta 2n/4t
Acompanyament alumnes
premis literaris

Barcelona 2n trimestre matí

Alemany/  IL SL Cinema en alemany:
Goobye Berlin

Cinemes Girona 05/02/2021
posposat

09:00- 11:30 A peu 4,50€

Matemàtiques

Fotografia matemàtica

Activitat voluntaria per a
tots els nivells

Centre 2n trimestre Gratuït
Si el centre
participa en el
concurs de
l’ABEAM 20 €

Matemàtiques

Marató de problemes.

Copa Cangur

3r i 4rt d’ESO

Voluntari

Un o dos grups de 7
alumnes de 2n i 3r

Centre

Facultat de
Matemàtiques i
Estadística de la FME

Finals de
febrer/principis de
març fins l’abril.

Encara no és
definitiva. De
moment:

-Primera fase: 28
de gener

-Fase final: 4 de
març

Primera fase: Tarda,
l’horari depèn de
l’organització.

Final: de 8:00 a 15:00

Transport
públic

Gratuït

10 € per equip
que paga el
centre.
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ESO(màxim 4 alumnes de
3r)

Voluntari

Italià

Taller: Breu història de la
pasta i posterior
elaboració d’espaguetis
en grups.

Visita guiada al local “La
salumeria”, amb
degustació.

A l’aula 2n trimestre
Activitat
posposada

d’11.30 a 2.30 Gratuït. Porten
els ingredients
de casa.

Tutoria Docs & teens CCCB Maig

Bio/Geologia

Taller sobre “Malalties de
Transmissió Sexual”. Els que el
realitzen faran 4 tallers, ja que hi
ha 4 grups.

A la classe de cada
grup A determinar A determinar ... Gratuït

Matemàtiques
Proves cangur Centre 18 de març de 2020 10:00 a 12:00 ESO: gratuït (50 €

per línea que paga
el centre)

Socials Parlament de Catalunya 3 trimestre Metro

4t d’ESO

Departament Activitat Lloc Data Horari Transport Preu €

Tutoria APSC: Presentació Sala d’actes 18/9/2020 11:30-12:30 Institut Gratuït

Tutoria Caminada per Collserola Collserola 28/10 4ESO B i C
29/10 4ESO A i D Tot el matí T. públic Gratuït

Tutoria APSC: Sortida Entitats
col·laboradores A determinar T. públic Gratuït

Tutoria APSC: Cloenda Sala d’Actes A determinar Gratuït

Tutoria De marxa fent esport Centre esportiu Joan
Miró 2n trimestre Tot el matí T. públic Gratuït

Tutoria

Orientació acadèmica i
professional
Monogràfic Interessos
Professionals a Porta22

Barcelona Activa

1r trimestre De 08:15h a 11:30h T. públic Gratuït

Bio/Geologia La vacuna, eina
preventiva més eficaç?

A la classe de cada
grup 2n trimestre A determinar ... Gratuït

Francès

Sortida als Cinemes Verdi
per a veure una pel·lícula
en Francès. Pendent
confirmació.

Cinemes Verdi de
Barcelona

A determinar A determinar Metro 5, 5’50 ó 6 €
per alumne

Música* FLOW (My hip hop story)
optativa música

S.A.T. 10/02/21 10:00h / 13:30h t. públic 8,5€

Llengua catalana i
literatura

Sortida al certamen
Lectura en veu alta 2n/4t
Acompanyament alumnes
premis literaris

Barcelona 2n trimestre matí

Alemany / IL, SL
Intèrpret per un dia
pendent de confirmació

UAB Facultat de
traducció i
interpretació

Segon trimestre 08.00 a 13:30 Ferrocaril gratuït

Matemàtiques

Fotografia matemàtica

Activitat voluntaria per a
tots els nivells

Centre No té inscripció
prèvia
2n trimestre

Gratuït
Si el centre
participa en el
concurs de
l’ABEAM 20 €

Matemàtiques
Marató de problemes. Centre

Finals de
febrer/principis de
març fins l’abril.

Gratuït
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Copa Cangur

3r i 4rt d’ESO

Voluntari

Un o dos grups de 7
alumnes de 2n i 3r
ESO(màxim 4 alumnes de
3r)

Voluntari

Facultat de
Matemàtiques i
Estadística de la FME

Encara no és
definitiva. De
moment:

-Primera fase: 28 de
gener

-Fase final: 4 de
març

Primera fase: Tarda,
l’horari depèn de
l’organització.

Final: de 8:00 a 15:00

Transport
públic

10 € per equip
que paga el
centre.

Llengua catalana i
literatura

Sortida cultural a
concretar

Barcelona 2n/3r trimestre matí aprox 5€

Llengua catalana i
literatura

MNAC: “Dones i
Modernisme”

Barcelona A determinar matí Bus o metro ?

Anglès
Teatre (pendent de
confirmar si és
viable)anul·lat

Al centre 5 de març del 2021 matí .. ?

Socials Refugi G. Civil 307 A determinarf Metro

Tutoria Viatge final d’estudis Astúries Pendent de confirmar A determinar

Tutoria Acampada Núria Principis de juny
per confirmar

Tren +
Cremallera A determinar

Italià Possible intercanvi si el
moment ho permet

Desenzano del Garda
(Lombardia)

A l’abril, una
setmana.

Avió 230euros

Ed. Física Pedala Velòdrom d’Horta 22/3, 24/3
25/3 dos grups

8:15 a 14:30h Metro Gratuïta

Matemàtiques

Proves cangur Centre 18 de març de 2020 10:00 a 12:00 4t ESO i BTX:
3€
(excepte els
alumnes de 4rt
de l’any passat
que van pagar i
ara volen
presentar-se un
altre cop)

II. BATXILLERAT

1r de BATXILLERAT

Departament Activitat Lloc Data Horari Transport Preu €

EDUCACIÓ FÍSICA +
TUTORIA

CAMINADA PER
COLLSEROLA Collserola

15/10/20
Grup 2 de l’A B C D 16/10/20
Grup 1 de l’A B C D

tot el matí FGC ---

Llengua catalana i
literatura

Sortida cultural a
concretar (teatre o
altres, pendent de si es
podrà fer)

10 €aprox

Llengua catalana i
literatura

Lectura en veu alta
amb Jordina Biosca

Institut (2
sessions)

9-11 hores 2€

BIOLOGIA 1 Trasplantaments A la classe de
cada grup A determinar A determinar ... Gratuït

Ed. Física Excursió 1r trimestre

Llengua catalana i
literatura/MC
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

Visita a la Filmoteca
(Taller)

Barcelona A determinar metro 3€
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Llengua catalana i
literatura/MC
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

Visita a un mitjà de
comunicació privat

Barcelona A determinar matí

Francès

Sortida als Cinemes
Verdi per a veure una
pel·lícula en Francès
segons programació.

Cinemes
Verdi de
Barcelona

A determinar A determinar Metro 5, 5’50 ó 6 €
per alumne

Filosofia

Sortida al Teatre
ESO/BAT
Pendent de
confirmació

A determinar:
Sala
Beckett/Teatr
e LLiure

1r/2n trimestre Matí Transport
públic

Per determinar

Tutoria VISITA BIBLIOTECA
UPF

BIBLIOTECA UPF per confirmar
s'organitzarà per G1 /
G2 i seguint
instruccions UPF

Metro ----

Ed. Física Esquiada La Molina A determinar 6:15 a 19:15h
Tot el dia

Autocar 70€ aprox

Llengua catalana i
literatura

Sortida al certamen
Lectura en veu alta 2n/4t
Acompanyament alumnes
premis literaris

Barcelona 2n trimestre matí

LITERATURA
UNIVERSAL

MNAC  (romànic,
renaixement i VTS)

Barcelona 2n trimestre matí Bus o metro 3€

Matemàtiques

Fotografia matemàtica

Activitat voluntaria per a
tots els nivells

Centre No té inscripció
prèvia
2n trimestre

Gratuït
Si el centre
participa en el
concurs de
l’ABEAM 20 €

Socials Hmon c/HaCat exposició
temporal

2n i 3r trimestre Metro

Filosofia

Balmvidees”: Concurs de
vídeos filosòfics, sobre un
tema proposat encara no
determinat. (Activitat per
Sant Jordi) + ESO

Institut 2n trimestre ---------- ---------- ------------

Filosofia
Sortida al cinema
“Cinema i Filosofia”

Facultat de Filosofia
de la Universitat de
Barcelona

2n trimestre 10 h - 13 h A peu -----------

Psicologia Visita a una exposició (per
deteminar)

Per determinar 2n trimestre Matí Per determinar Per determinar

Francès
Intercanvi amb França
(Lycée Ernest
Hemingway de Nîmes).

Barcelona i Nîmes CANCEL·LAT De dilluns a
dissabte

Autocar Aproximadament 230
euros per alumne

Socials Hmon c/HaCat exposició
temporal

2n i 3r trimestre Metro

LITERATURA
UNIVERSAL

Sortida cultural a
concretar (cinema Verdi,
Biblioteca de Catalunya,
exposició...)

Barcelona 3r trimestre matí Bus o
metro

3€

Filosofia

Participació a la “Lliga de
debat internacional”.
1r/2n Batxillerat
(grup petit d’alumnes
seleccionat)

Tarragona 3r trimestre Matí Tren El del bitllet de
transport

Filosofia
Conferència  filosòfica per
part de l’ex professor de
filosofia del centre Josep
Mª Muñoz

Institut 3r trimestre Hora tutoria --------- ---------

Italià
Taller d’escriptura Libreria italiana Le

nuvole
3r trimestre de 12- 2.30 metro o

bus
15 euros

BIOLOGIA 1 Fira recerca en directe
2021 CosmoCaixa A determinar 11:30-14:30h FGC Gratuït

Matemàtiques Proves cangur Centre 18 de març de 2020 10:00 a 12:00 4t ESO i BTX: 3
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2n de BATXILLERAT

Departament Activitat Lloc Data Horari Transport Preu €

Socials Geo   visita ICGC 1 trimestre Metro

Socials Ha. Art    MNAC A determinr Metro

Sociologia* Exposició "Feminista
havies de ser"

Palau Robert 12/11/20 2n BAT G2
19/11/20 2n BAT G1

12:00-14:30 A peu Gratuït

Sociologia
Visita a l’exposició
“Sobre fotografia” de
Susan Sontag

La Virreina
(Barcelona)

1r trimestre Matí A peu Gratuït

BIOLOGIA 2 La fauna i la flora de la
desembocadura del Besòs

Desembocadura del
Besòs

grup 1: novembre
grup 2: novembre 11 a 14:30 Metro+ Tram

Besòs Gratuït

BIOLOGIA 2 Epidèmies: restes del
passat?

El taller a la classe de
cada grup. A concretar A concretar Al centre Gratuït

Tutoria VISITA UAB (Portes
obertes) UAB Per confirmar

s'organitzarà per G1 /
G2 i seguint
instruccions UAB

FGC ---

Tutoria
VIATGE FINAL
D'ESTUDIS Per
confirmar

??

Socials Història  recorregut  París
Per confirmar

3r trimestre Viatge

1r i 2n Bat.
Nocturn.
Biologia

Bioquímica en viu facultat de
Biologia de la UB

2n trimestre
Tarda Metro ???

Llengua catalana i
literatura

Sortida al certamen
Lectura en veu alta 2n/4t
Acompanyament alumnes
premis literaris

Barcelona 2n trimestre matí

Alemany IL La Classe dinàmica Institut Jaume
Balmes

Segon trimestre 3 hores 3€

Matemàtiques

Fotografia matemàtica

Activitat voluntaria per a
tots els nivells

Centre No té inscripció
prèvia
2n trimestre

Gratuït
Si el centre
participa en el
concurs de
l’ABEAM 20 €

Italià
Taller d’escriptura
Per confirmar

Libreria italiana Le
nuvole

2n trimestre de 12- 2.30 metro o bus 15 euros

Socials Geo  parlament de
Catalunya Per confirmar

3 trimestre Metro

Socials
Ha. Art    MNAC
Pavelló  alemany

S. XIX/XX 3 trimestre Metro

Filosofia

Participació a la “Lliga de
debat internacional”.
1r/2n Batxillerat
(grup petit d’alumnes
seleccionat)

Tarragona 3r trimestre
Per confirmar

Matí Tren El del bitllet de
transport

Matemàtiques Proves cangur Centre 18 de març de 2020 10:00 a 12:00 4t ESO i BTX:
3€
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3.7.  Viatges, intercanvis i altres activitats previstes per aquest curs.

3.7.1. Cursets d’esquí

Amb aquests cursets es vol que l’alumnat entri en contacte amb la natura i estableixi una
bona relació personal entre companys i companyes, tot desenvolupant l’esport de l’esquí.

3.7.1.1 Curset d’iniciació a l’esquí alpí organitzat pel Departament d’Educació Física
amb alumnat del primer cicle d’ESO.

LLOC: Estació d’esquí de  La Molina. Alberg Verge de les Neus (Bellver de Cerdanya)
RESPONSABLE: Albert Daví i Departament d’Educació Física
PARTICIPANTS: Alumnes de 1r i 2n d’ESO
RECURSOS UTILITZATS:
- Fulls explicant l’activitat i dossier.
- Cada grup de 10-12 alumnes  i segons nivell disposa d’un monitor/a.
- Video esquiada del curs anterior.
- Pagament fraccionat en dos terminis. Possibilitat de finançament amb butlletes, sota la
responsabilitat de l’Agència de Viatges: (Grup Elements).
- Reunió amb les famílies.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
- Fitxa control de l’alumne.
- Observació del professorat acompanyant i dels monitors.
- Opinió/valoració de l’alumnat.

3.7.1.2 Curset d’iniciació a l’esquí de fons organitzat pel Departament d’Educació Física
amb alumnat de 3r d’ESO.

LLOC: Estació d’esquí d’Aransa. Can Ribals (Martinent de Cerdanya)
RESPONSABLE: Albert Daví i Departament d’Educació Física.
PARTICIPANTS: alumnes de 3r d’ESO
RECURSOS UTILITZATS:
- Fulls explicant l’activitat.
- Cada grup de 10-12 alumnes  i segons nivell disposa d’un monitor/a.
- Xerrada informativa per l’alumnat amb video inclòs i xerrada per les famílies.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
- Fitxa control de l’alumne.
- Observació del professorat acompanyant i dels monitors.
- Opinió/valoració de l’alumnat.

3.7.2. Viatges

Enguany estan pendents de confirmar en funció de l’evolució de la pandèmia i les
restriccions que suposa.

3.7.2.1. Viatge d’estudis de 4t d’ESO a Astúries
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DATES: A determinar
LLOC: Astúries
RESPONSABLE: Albert Daví
PARTICIPANTS: Alumnat de 4t d’ESO (100 alumnes aprox.).
RECURSOS UTILITZATS:
- L’alumnat ha triat aquesta opció després de diferents propostes fetes i per votació de tots
els participants.
- Fulls informatius de l’activitat i les seves condicions.
- Dossier i activitats vàries
- Pagament fraccionat en tres terminis. Possibilitat de finançament amb butlletes, sota la
responsabilitat de l’Agència de Viatges.
- L’alumnat que ha volgut s’ha organitzat i ha venut diferents caixes de polvorons i de
bombons per poder finançar-se part del viatge.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
- Fitxa control de l’alumne.
- Observació del professorat acompanyant i dels monitors.
- Opinió/valoració de l’alumnat.

3.7.2.2. Viatge d’estudis a París de 2n de batxillerat

DATES: Pendent de confirmar data i destinació
RESPONSABLE: Carmela Escrivà i Cristina Zamora
PARTICIPANTS: Alumnat de 2n Batxillerat (97 alumnes)
RECURSOS UTILITZATS:
- Tutoria 2n Batxillerat.
- Comunicats mails a famílies.
- Reunió amb els alumnes interessats.
- Reunió informativa per mares/pares i alumnes.
- Reunió del professorat i alumnat interessat en el viatge.
-Dossier
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
- L’alumnat: la seva opinió sobre de l’activitat. Vinculació amb la seva participació a la
festa de fi d’etapa.
- Observacions del professorat acompanyant i, posteriorment la Coordinació de Batxillerat
i l’Equip Docent. .

3.7.3. Intercanvis i estades lingüístiques.

3.7.3.1. Intercanvi amb le Lycée Ernest Hemingway (Nîmes, França)

DATES: Enguany cancel·lat
RESPONSABLE: J. Almendáriz.
PARTICIPANTS: 1r de Batxillerat i actual 2n Batxillerat, primera llengua (aproximadament
40-45 alumnes).
RECURSOS UTILITZATS:
- Reunió informativa per mares/pares i alumnes.
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- L’alumnat està en comunicació per correu amb els seus companys francesos i en tot
moment estan al corrent de com s’organitza l’intercanvi.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
- En cada intercanvi l’alumnat omple una enquesta de l’activitat, diu el que més li ha
agradat i el que ha après, després se li sol·licita idees per millorar el proper intercanvi.

3.7.3.2. Intercanvi amb el Freiherr vom Stein Gymnasium de Recklinghausen
(Alemania)

DATES: Enguany cancel·lat
RESPONSABLE: Lidia Villarejo
PARTICIPANTS: Alumnat de 3r d’ESO
RECURSOS UTILITZATS:
- Reunió informativa per mares/pares i alumnes.
- Contactes amb companys que el van fer anys anteriors.
- L’alumnat està en comunicació per correu amb els seus companys alemanys i en tot
moment estan al corrent de com s’organitza l’intercanvi.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
- En cada intercanvi l’alumnat omple una enquesta de l’activitat on diu el que més li ha
agradat i el que ha après, després se li sol·licita idees per millorar el proper intercanvi.
Realització d’ un diari sobre la seva estada, on fan una entrevista a la familia que els ha
acollit i un glossari de noves paraulas i estructures apreses.

3.7.3.3. Intercanvi amb Italia- Catània (Sicília).

DATES: Enguany cancel·lat
Rebuda dels alumnes italians del 26 d’abril al 02 de maig del 2019.
RESPONSABLE: Silvia Garriga.
PARTICIPANTS: Alumnat de Italià, principalment de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat..
RECURSOS UTILITZATS:
- Seminari de italià
- Comunicats mails a famílies.
- Reunió amb els alumnes interessats.
- Reunió informativa per mares/pares i alumnes.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
- L’alumnat: la seva opinió sobre de l’activitat. Vinculació amb la seva participació a la
festa de fi d’etapa.
- Observació del professorat acompanyant.

3.7.3.4.  Estada lingüística a Dublín.

DATES I LLOC: Estada en famílies i assistència a una escola especialitzada. Enguany,
cancel·lat
RESPONSABLE: Departament d’Anglès. Miquel Sevilla
PARTICIPANTS: 1r de Batxillerat, primera llengua.
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3.7.4. Acampada a Núria i projecte de recerca.

DATES: Pendent de confirmació. Possible complementació amb el Treball de recerca.
RESPONSABLE: Albert Daví, Gemma Belluda i tutors de 4t.
PARTICIPANTS: Alumnat de 4t d’ESO.
RECURSOS UTILITZATS:
- Reunió informativa per mares/pares i alumnes.
- Aquest activitat forma part de l’àrea d’educació física.
- Dossier amb tots els blocs de continguts a treballar (motxilla, tendes de campanya,
alimentació, itineraris de muntanya, orientació…)
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Full d’avaluació del dossier i a les diferents classes d’educació física.

3.7.5. Exposicions a l’Institut.

Al llarg del curs a l’Institut es realitzaran tot un seguit d’exposicions per ensenyar a la
comunitat educativa tot allò que es va fent des de les diferents àrees.
Professorat i alumnat realitzaran aquestes exposicions, sota la coordinació del
responsable d’activitats.

Actualment se’n preveuen de les següents àrees:
Educació física: Esquiada de pista, esquiada de fons, Acrosport i Ball de Bastons i
acampada (Exposicions fotogràfiques).
Concurs de fotografia matemàtica: exposició de les fotografies presentades al concurs
Plàstica: dibuixos, màscares, còmics, carpetes i disfressa el teu llibre.
Tutoria: diferents exposicions de les activitats dels diferents cursos.
Fundació Banc d’aliments
Exposició de cada una de les 6 festes institucionalitzades de l’Institut.
Escoles + Sostenibles: reciclatge, els residus...
Dia mundial del dret a l’aigua: exposició de cartells didàctics.
Dia mundial de la Pau: fotografies, comics, etc. que mostrin el no a la violència.
Campanya: Refugiats
Exposició imatges de les activitats del programa de tutoria de 4t d’ESO APSC.
Viatges fi d’etapa ESO i Batxillerat.

3.7.6. PIJ

A proposta de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha instaurat un Punt d’Informació Juvenil PIJ
en el nostre centre. Els seus objectius són:

- Facilitar informació als i les joves sobre temes de diferents àmbits (educació,
lleure, mobilitat, salut,...) per tal de dotar-los d’eines per a prendre decisions de
manera autònoma i responsable.

- Potenciar els òrgans de representació i de participació existents als centres
d’educació secundària.

- Fomentar els mecanismes de participació per tal que es creïn i consolidin
associacions i grups juvenils.

- Donar a conèixer i promoure la participació dels i les joves de 12 a 16 anys en el
teixit associatiu juvenil de l’entorn més proper.
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- Promoure la realització d’activitats, per part dels i les joves, de difusió i creació
cultural, esportiva, formativa i de temps lliure dins i fora del centre educatiu.

- Facilitar la relació entre els centres educatius i els equipaments, els serveis
adreçats a joves i les entitats juvenils que hi ha als districtes mitjançant la
realització d’accions conjuntes i/o complementàries.

3.7.8. Creadors en Residència

El projecte “Creadors en residència” és una iniciativa organitzada conjuntament per
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Fàbriques de creació, A Bao a Qu i el Consorci
d’Educació de Barcelona amb la col·laboració del MACBA. L’institut Jaume Balmes s’hi ha
adherit com a participant del projecte des del curs 2016-2017 vinculant-lo a l’assignatura
de Visual i Plàstica de 4rt d’ESO.

Aquest projecte pretén sensibilitzar i educar en la percepció, comprensió i gaudi de les
arts, com a factor clau pel desenvolupament cultural de la ciutat. Parteix de la necessitat
de vincular la creació artística i l’educació, tant per acostar l’art al jovent com per generar
noves metodologies i nous models d’aprenentatge en el context de l’educació secundària.

Els/les artistes residents, altrament creadors/es, intervenen als instituts com a autores, i
desenvolupen els seus projectes acompanyats per l’alumnat que participa de manera
habitual en el procés de creació. Es tracta de crear un ambient similar al taller
renaixentista, on la transmissió de coneixement es produeix fonamentalment a través de
la participació i del contacte directe amb l’obra i qui la crea. L’alumnat, per tant,
compartirà el projecte i el procés de l’obra i hi participarà de manera activa. En aquest
procés, la reflexió, serà una part important del procés d’aprenentatge.

Es un projecte adreçat a la promoció de la creativitat artística, és a dir, a l’estimulació de la
capacitat individual i col·lectiva de pensar, innovar i transformar la realitat tot conjugant
el binomi educación/cultura. Es tracta, en definitiva, d’un programa que contribueix a
posar les bases per tal que sorgeixin situacions que estimulin la innovació i la creativitat.
L’artista resident en aquest curs és Jordi Ferreiro.

3.7.8. Aprenentatge i Servei Comunitari: Joves constructors de Pau i Solidaritat.

Adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO com un Projecte de Servei Comunitari del seu l’Institut, es
desenvolupen un seguit d’actuacions que donen lloc a uns aprenentatges i, al mateix
temps, a l’assoliment de valors al voltant de la Pau i la Solidaritat. Inclou hores de tutoria i
5 hores d’aprenentatge dins la matèria Eticocívica.
Les principals actuacions del projecte amb entitats cíviques i les aplicacions dels
aprenentatges i valors assolits pels alumnes seran: Acte de presentació a l’Institut,
Olokuti, Banc d’Aliments, Fundació Arrels (pastissos solidaris), Escoles + sostenibles,
Campanya de Nadal, Hospital de Sant Pau, , Fundació Jubert Figueres i Comunicadors
Socials; tanmateix, es preveu la participació a la Mostra de Ciutat Vella d’APSS on
s’exposen algunes de les experiències realitzades al llarg del programa i, per últim, un
Acte de cloenda amb la presentació oficial dels serveis realitzats i dels resultats obtinguts
per l’alumnat amb la presència de les entitats implicades en el servei comunitari.
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3.7.9. Escoles + Sostenibles.

A partir de la Comissió Verda i de les comissions de diferents campanyes, els delegats
verds de totes les classes (2 per classe, en total 40), professorat de la comissió i tothom
que ha volgut participar, treballem per consolidar les campanyes referents a la separació i
reducció de residus i, a més a més, hem encetat una campanya de conscienciació sobre la
tinença de mascotes i la seva repercussió en el món natural.
Les accions que realitzem: Campanya mòbils. Campanya Embolcalls + Sostenibles.
Campanya separació i reutilització del paper. Campanya reutilització fundes de dossier.
Campanya cartutxos de tinta. Separació del paper i dels envasos en tots els àmbits de
l'institut. Reutilització dels gots en tots els actes de l'institut. Web de consum col.laboratiu.
El mercat d'intercanvi forma part del treball de síntesi dels alumnes de 3r d’ESO.

3.7.10. Banc d’aliments

DATES: desembre.
RESPONSABLE: Albert Daví.
PARTICIPANTS: Alumnes voluntaris de 4t d’ESO.
RECURSOS UTILITZATS:
Difusió valors des de les tutories
Cartells i espai de recollida dels aliments.
Vídeo-Power P. presentat pels alumnes voluntaris a tots els grups classe.
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Comparació amb els resultats d’anteriors campanyes del Banc d’aliments.

3.7.11. Venda de pastissos solidaris (Enguany cancel·lat per la COVID)

L’alumnat de 2n d’ESO (5 alumnes per classe) amb la participació dels alumnes de 1r
d’ESO i tothom que ho vulgui, a l’hora del pati del dia de la Festa de Nadal, ven pastissos
elaborats amb receptes dels diferents països del món (sobretot dels que tenen llengües
que es parlen a les classes de l’Institut: català, castellà, anglès, francès, alemany i italià o
d’aquells països dels quals són originaris alguns dels nostres alumnes). Els diners que es
recullin en aquesta activitat es donaran a una ONG: Fundació Arrels, qui ens
proporcionarà un “arbre de Nadal acollidor”.
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3.8. Sortides i activitats vinculades al Pla d’Acció Tutorial (PAT)

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  1r ESO

● ACOLLIDA: presentació de l’alumnat nou, horari i professorat del curs, llibres i material,
normes generals de funcionament, visita a les instal·lacions del centre, jocs per
conèixer-se  entre ells/elles. Dinàmica de presentació.

● REUNIÓ GENERAL AMB PARES i MARES DE 1r D’ESO

● LA VIDA EN GRUP: activitats per treballar la cohesió del grup classe

● NORMES DE CONVIVÈNCIA: reflexió sobre la necessitat de normes per conviure i
elaboració de pòsters  amb les normes acordades pel grup.

● NORMES PER A LES SORTIDES

● ORGANIGRAMA DEL CENTRE I NOFC (Normes d’organització i funcionament de
centre): llegir i comentar. En particular, l’extracte de les conductes contràries a les
normes de convivència més habituals i sancions que s’apliquen d’acord amb el NOFC.

● ELECCIÓ DE DELEGATS DE CLASSE I DELEGATS VERDS:
o funcions i tasques de les delegades
o presentació de candidatures + Sostenibles
o exposició del programa de cada candidat/a
o elecció de delegats/des

● SORTIDA DE TUTORIA: per facilitar el coneixement i la relació entre alumnes i entre
grups.

● DRETS DELS INFANTS: Setmana dels Drets Humans.

● ESCOLES + SOSTENIBLES: Elecció dels delegats verds.

● CAMPANYA BANC D’ALIMENTS: Activitats realitzades en col·laboració amb el Banc dels
Aliments per intentar crear consciència de la pobresa que hi ha a prop de casa i del
malbaratament alimentari que se’n fa. Recollida d’aliments.

● APRENDRE A NO MALGASTAR: promoure un consum responsable, reflexiu i intel·ligent,
en relació amb Escoles .

● ACTIVITATS DE BIBLIOTECA: formació d’usuaris de la biblioteca del centre i activitat
avaluable de ressenya bibliogràfica.

● PASTISSOS SOLIDARIS (DESEMBRE)(enguany cancel·lat): Dins de la festa de Nadal,
elaboració de pastissos a casa en grups de 3 o 4 alumnes. Venda a la resta dels alumnes.
La recaptació es dóna a l’ONG Fundació Arrels.
CULTURA DE LA PAU: dia escolar de la no violència i la pau. Visionat pel.lícula i altres
activitats

● TÈCNIQUES D’ESTUDI
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o Organització del temps d’estudi: elaboració d’un pla de treball setmanal tenint
en compte l’horari de l’institut i d’altres activitats.

o L’ambient d’estudi
o El subratllat, l’esquema i el resum d’un text
o La preparació dels exàmens
o La preparació del treball de síntesi. L’exposició oral.

● PEMEX- Aplicació del Pla d’estímul i millora de l’expressió escrita

● ALIMENTACIÓ I HIGIENE
o Conceptes bàsics de nutrició en relació a l’esmorzar i a la seva importància cara al

rendiment escolar
o Valoració de l’esmorzar
o Programa Mengem sa, mengem de mercat

● CAMPANYA EMBOLCALLS + SOSTENIBLES (Conjuntament amb Escoles + Sostenibles i el
departament d’educació física)

● REFLEXIÓ SOBRE LES AVALUACIONS: comentari sobre els resultats i definició
d’expectatives en funció d’aquests  (trimestral).

● ACTUACIONS EQUIP DE TUTORS ( tot l’any )
o Seguiment i control d’absències.
o Distribució de les optatives.
o Tutories de seguiment del grup
o Coordinació de les sessions de classe de tutoria.
o Preparació de finals de trimestres ( Nadal, Setmana Santa, fi de curs )
o Proposta de  temes concrets ( o campanyes)  per a les hores de tutoria
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  2n  ESO

● ACOLLIDA: presentació de l’alumnat nou, horari i professorat del curs, llibres i material,
normes generals de funcionament, jocs  per conèixer-se entre ells/elles.

● REUNIÓ GENERAL AMB MARES i PARES DE 2n D’ESO.

● NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre): llegir i comentar. En
particular, l’extracte de les conductes contràries a les normes de convivència més
habituals i sancions que s’apliquen d’acord amb el NOFC.

● NORMES PER A LES SORTIDES.

● ELECCIÓ DE DELEGATS/DES I DELEGATS/DES VERDS :
o funcions i tasques dels delegats/des
o presentació de candidatures
o exposició del programa de cada candidat
o elecció de delegats/des

● CAMPANYA BANC D’ALIMENTS: Activitats realitzades en col·laboració amb el Banc dels
Aliments per intentar crear consciència de la pobresa que hi ha a prop de casa, i del
malbaratament alimentari que se’n fa. Recollida d’aliments.

● TALLER SOBRE EL MALBARATAMENT ALIMENTARI.

● DIA DE LA DIVERSITAT (NOVEMBRE) assistència a l’exposició i les activitats
presentades per diverses associacions sobre la diversitat individual i social a la nostra
ciutat i al nostre país.

● PASTISSOS SOLIDARIS (Festa de Nadal): elaboració de pastissos a casa en grups de 3 o
4 alumnes. Venda a la resta dels alumnes. La recaptació es dóna a la Fundació Arrels.
Responsables de l’activitat: alumnes de 2n d’ESO.

● CULTURA DE LA PAU: Dia escolar de la pau. Visionat pel.lícula i altres activitats

● LA BIBLIOTECA: formació d’usuaris de la biblioteca del centre i activitat avaluable de
ressenya bibliogràfica.

● TÈCNIQUES D’ESTUDI
o L’organització del temps d’estudi: elaboració d’un pla de treball setmanal tenint

en compte l’horari de l’institut i d’altres activitats.
o L’ambient d’estudi
o El subratllat ,l’esquema i el resum d’un text
o Les tècniques de definició de mots
o La preparació dels exàmens
o La preparació d’un treball: el treball de síntesi

● PEMEX- Aplicació del Pla d’estímul i millora de l’expressió escrita

● CANVIS A L’ADOLESCÈNCIA. Programa Canvis de l’Agència de Salut Pública
o qüestionari sobre situacions plantejades per l’alumnat
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o reflexió sobre l’enquesta
o presentació de la valoració personal (l’auto eficàcia i l'autoimatge).
o recursos per millorar la valoració personal
o conceptes bàsics de nutrició i hàbits d’alimentació
o diari dietètic
o anàlisi del  diari dietètic personal
o valoració de la dieta

● REFLEXIÓ SOBRE LES AVALUACIONS: comentari sobre els resultats i definició
d’expectatives en funció d’aquests  (trimestral).

● EXPOSICIONS ORALS PERIÒDIQUES sobre temes d’interès de l’alumnat

● ACTUACIONS EQUIP DE TUTORS (tot l’any)
o seguiment i control d’absències.
o distribució de les optatives.
o tutories de seguiment del grup
o coordinació de les sessions de classe de tutoria.
o preparació de finals de trimestres ( Nadal, Setmana Santa, fi de curs )
o proposta de  temes concrets ( o campanyes)  per les hores de tutoria
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 3r ESO

● ACOLLIDA: presentació de l’alumnat nou, horari i professorat del curs, omplir fitxa de
dades personals, llibres i material, normes generals de funcionament.

● REUNIÓ GENERAL AMB FAMÍLIES DE 3r D’ESO

● NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre): es llegeixen i es comenten.
En particular, l’extracte de les conductes contràries a les normes de convivència més
habituals i sancions que s’apliquen d’acord amb el NOFC.

● ELECCIÓ DE DELEGAT/ADA i DELEGATS/DES VERDS: activitat de reflexió sobre les
qualitats que ha de tenir un delegat/da, presentació de candidatures i exposició del
programa per part dels candidats, votacions.

● PLANIFICACIÓ DEL TEMPS: pla de treball setmanal tenint en compte l’horari de l’Institut
i d’altres activitats.

● TÈCNIQUES D’ESTUDI: al llarg de l’ESO es tracten diferents tècniques. Durant aquest curs
s’aprofundeix a prendre apunts, la preparació dels exàmens i l’exercici de la memòria.

● REFLEXIONS SOBRE ELS OBSTACLES I CONFLICTES EN L’ESTUDI: per ajudar
l’alumne/a a conèixer-se i donar-li els recursos per superar les dificultats.

● ÚS DE LA BIBLIOTECA: es realitza una visita a la biblioteca del centre per recordar-ne el
funcionament, per donar a conèixer els diferents tipus de fonts d’informació i per
aprofundir en l’elaboració d’una bibliografia.

● TALLERS DE PARTICIPACIÓ VISC, CONVISC, PARTICIPO: La participació com una de les
eines pedagògiques per aconseguir una ciutadania conscient, crítica i amb capacitat
transformadora. Tallers organitzats pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)

● CINEMA I DRETS DELS INFANTS: sortida al cinema en el marc del cicle de cinema i dret
dels infants, activitats de motivació i preparació i treball posterior a l'aula i la publicació al
bloc de les Creacions escolars. 

● CAMPANYA BANC D’ALIMENTS: xerrada dels alumnes de 4t d’ESO sobre el Banc
d’Aliments. Recollida d’aliments.

● PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL I CANNABIS EN JOVES.
S’iniciarà el programa amb dues sessions organitzades per la Fundación Alcohol y
Sociedad. Es realitzarà una enquesta anònima per conèixer els hàbits de consum dels
grups-classe. Es treballarà el material per l’Agència de Salut pública de Barcelona Sobre
Canyes i Petes.

● MALTRACTAMENT ENTRE IGUALS I AUTOESTIMA: treball sobre la prevenció de
situacions de bullying i maltractament entre iguals.
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● CULTURA DE LA PAU (dia escolar de la pau): visionat i cinefòrum de la pel·lícula De
mayor quiero ser soldado

● PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L'ADOLESCÈNCIA: tallers al centre (3
sessions de 2 hores) de prevenció de les relacions interpersonals abusives Els paranys de
l’amor que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.

● ELS PERILLS D’INTERNET

● FINANÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI: sessió al centre per a la reflexió sobre el consum
responsable i sostenible, dirigida per l’associació FETS-Finançament Ètic i Solidari, que
agrupa entitats catalanes el Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària que volen
promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. Es pot complementar amb els jocs i
materials que estan penjats al web.

● TUTORIA INDIVIDUALITZADA: l’objectiu és personalitzar l’acompanyament i
l’orientació de l’alumnat.

● ORIENTACIÓ ACADÈMICA: una tasca d’orientació cap a les optatives i els possibles
itineraris de 4t d’ESO. Es complementa amb una xerrada a les famílies.

● REFLEXIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ I PRESA DE COMPROMISOS: comentari trimestral sobre
els resultats i definició d’expectatives en funció d’aquests amb l’ajut d’un full de
rendiment acadèmic.

● ACTUACIONS EQUIP DE TUTORS ( tot l’any )
o seguiment i control d’absències.
o distribució de les optatives.
o tutories de seguiment del grup
o tutories individualitzades
o coordinació de les sessions de classe de tutoria.
o preparació de finals de trimestres (Nadal, Setmana Santa, fi de curs)
o Proposta de  temes concrets (o campanyes)  per les hores de tutoria
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 4t ESO

● ACOLLIDA: presentació de l’alumnat nou, horari i professorat del curs, omplir fitxa de
dades personals, llibres i material, normes generals de funcionament.

● REUNIÓ GENERAL AMB FAMÍLIES DE 4t  D’ESO

● NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre): comentar a partir d’un
fragment d’un capítol d’American Dad. En particular, l’extracte de les conductes contràries
a les normes de convivència més habituals i sancions que s’apliquen d’acord amb el NOFC.

● ELECCIÓ DE DELEGAT/ADA i DELEGATS/DES VERDS: activitat de reflexió sobre les
qualitats que ha de tenir un delegat/da, presentació de candidatures i exposició del
programa per part dels candidats, votacions.

● TÈCNIQUES D’ESTUDI: al llarg de l’ESO s’han treballat diferents tècniques. En aquest
curs es fa un recordatori a partir d’un material recopilatori i s’aprofundeix en les
estratègies per afrontar els exàmens.

● APRENENTATGE I SERVEI COMUNITARI (APSC) El projecte JOVES CONSTRUCTORS DE
PAU I SOLIDARITAT consta per una banda d’una formació sobre el voluntariat i per l’altra
de la col·laboració activa de l’alumnat amb entitats que tracten diferents problemàtiques
socials: gent sense sostre, acompanyants de malalts, recollida d’aliments, sensibilització
envers un món més sostenible, recuperació de la memòria històrica del centre, etc.
L’alumnat pot escollir l’àmbit de voluntariat. Aquest projecte es portarà a terme en les
hores de tutoria i l’assignatura d’èticocívica.

● PROGRAMA PEDAGÒGIC DE MARXA FENT ESPORT: els objectius principals consisteixen
a reduir el nombre d’alumnes que consumeixen alcohol i drogues, i donar alternatives
saludables per al temps d’oci. Activitat del Departament d’Educació Física i tutoria.

● CULTURA DE LA PAU (dia escolar de la pau): taller sobre la no-violència, visionat i
cinefòrum de Bowling for Colombine.

● ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: l‘orientació és central en el PAT de 4t d’ESO
per orientar els alumnes en la continuïtat de la seva formació més enllà de l’etapa
obligatòria. Inclou:

o Projecte de Vida Professional: sessions de tutoria amb el web de Porta 22 i una
sessió de dues hores a Porta 22, Espai de Noves Ocupacions i Barcelona Activa.

o Xerrades amb l’alumnat sobre Cicles Formatius i sobre Batxillerat.
o Xerrada amb les famílies.
o Recull de les opcions dels alumnes.

● TUTORIES INDIVIDUALITZADES: són cabdals a 4t per tal de personalitzar l’orientació
acadèmica i professional.

● EMPRESA EN PRIMERA PERSONA: visita d’un empresari/a de FEMCAT per fer descobrir
als alumnes de 4t els valors de l’emprenedoria.
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● TREBALL SOBRE L’AUTOESTIMA: treball sobre el curtmetratge El Mirall.

● PREPARACIÓ DEL VIATGE D’ESTUDIS: es pretén que l’alumnat participi activament en el
viatge d’estudis: tria de la destinació, preparació del material per a fer de guies i reporters
del viatge...

● PROJECTE DE RECERCA: A 4t d’ESO el Treball de Síntesi es converteix en un Projecte de
Recerca, que a l’institut es treballa de tal manera que sigui una introducció per al Treball
de Recerca de Batxillerat. Està prevista una sessió a la biblioteca per tal d’elaborar una
bibliografia i diverses sessions de tutoria per a la confecció de grups, tria del tema i
estructuració del treball.

● REFLEXIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ I PRESA DE COMPROMISOS: comentari trimestral sobre
els resultats i definició d’expectatives en funció d’aquests.

● ACTUACIONS EQUIP DE TUTORS   (tot l’any)
o seguiment i control d’absències.
o distribució de les optatives.
o tutories de seguiment del grup
o tutories individualitzades
o coordinació de les sessions de classe de tutoria.
o preparació i col·laboració en les festes de l’institut (Nadal, Sant Jordi, festa de fi de

curs )
o proposta de  temes concrets ( o campanyes)  per les hores de tutoria
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL   1r de BATXILLERAT

1 hora de tutoria de grup setmanal
½ hora de tutoria individual (variable en funció de les necessitats de l’alumnat)

● TREBALL DE GRUP

o Rebuda: Documentació: Fitxa personal, fulls d’autoritzacions. Assignació
d’optatives,NOFC. Reunió de pares.

o Elecció de delegats de classe i delegats verds. .
o Sortida de presa de contacte a Collserola
o Preparació de la festa de graduació de 2n BTX (Festa de l’orla)

● ORIENTACIÓ ACADÈMICA

o Xerrada Estructura Batxillerat i PAU
o Xerrada Orientació: Itineraris 2n Batxillerat i altres sortides.
o Els meus punts forts i els meus punts febles.
o Seguiment de les avaluacions, destacar la importància de les notes de 1r en la

mitjana de Batxillerat.
o “Cicles formatius, sortides professionals i itineraris”. (Xerrada Barcelona Activa)

● TREBALL DE RECERCA

o Activitat 1 TR: Presentació; què és el TR, pes del treball, etc
o Activitat 2 TR Com triar l’àmbit
o Activitat 3 TR Calendari i propostes dels departaments
o Activitat 4 TR. Com es fa el TR .
o Assistència a les presentacions del TR dels alumnes de 2n BTX
o Activitat de biblioteca: El treball acadèmic
o Visita a la UP

● CONFERÈNCIES

Cada curs oferim diverses conferències que complementin el currículum de batxillerat i que
apropin l’alumnat al món acadèmico-professional. A tall d’exemple algunes de les xerrades
realitzades fins ara han estat: “Els mites de la ciència”, “¿Por qué Filosofia?”, “La cooperació:
Metges Sense Fronteres”, “ Coneguem els refugiats” ACNUR, “Jacint Verdaguer”, “Envaïts per la
pseudo-ciència”, “Rwanda, la reconciliació obligada”, “Els fonaments de l’ètica: fets i valors”,
“Compromís social” (Arcadi Oliveres), “L’Antàrtida”, ...
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  2n de BATXILLERAT

o 1 hora de tutoria de grup setmanal
o ½ hora de tutoria individual setmanal (variable en funció de les necessitats de

l’alumnat)

● TREBALL DE GRUP

o Rebuda i documentació: fitxa personal, fulls d’autoritzacions. Assignació
d’optatives, NOFC.  Reunió de famílies.

o Elecció de delegats de classe i delegats verds.  Agenda 21.
o Viatge de fi de curs
o Festa de graduació (festa de l’orla)

● ORIENTACIÓ ACADÈMICA

o Xerrada Estructura Batxillerat i PAU
o Xerrada Orientació: Itineraris 2n Batxillerat i altres sortides.
o Portes obertes UAB
o Prematrícula i matricula definitiva a les PAU i preinscrpció a Universitat i CFGS
o “Cicles formatius, sortides professionals i itineraris”. (Xerrada Barcelona Activa)

● TREBALL DE RECERCA

o Seguiment de la última fase d’elaboració del TR
o Eines TIC de citació i bibliografia
o Activitat TR. La presentació oral

● CONFERÈNCIES

Cada curs oferim diverses conferències que complementen el currículum de batxillerat i que
apropen l’alumnat al món acadèmico-professional. A tall d’exemple algunes de les xerrades
realitzades fins ara han estat:

“Game Over” Institut Guttman
“Banc dels aliments”
“Què ens espera al 2015?”
“La UE, reptes i oportunitats”
“Les malalties cardiovasculars” (La Marató de TV3)
“Química a la vida quotidiana”(UPC)
Compromís social ( A. Oliveres)
“La cooperació: Metges Sense Fronteres”
“Immunologia”
“Etologia”
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5. AVALUACIÓ DEL PROJECTE

És feina del coordinador d’activitats recollir totes les avaluacions de les diferents activitats que
conformen el projecte per tal de poder millorar-lo en propers cursos.

És feina seva que els diferents agents de la comunitat educativa que han elaborat aquest Projecte,
professors i professores, nois i noies, pares i mares... segueixin les pautes d’avaluació apuntades
en cada una de les activitats, posar-les en comú i poder preveure els canvis i millores de cara al
projecte del proper curs. És fonamental l’avaluació realitzada pels nois i noies, ja que en el fons la
majoria d’aquestes activitats estan dirigides a ells, per tant són l’agent més important a tenir en
compte de cara a realitzar possibles modificacions.

Les diferents formes d’avaluar les activitats estan explicades en els diferents punts del
desenvolupament del projecte, i s’hauran de concretar en el moment d’elaborar la Memòria del
Projecte Cultural del centre, o sigui, un cop ja ha acabat el curs. Es tenen en compte criteris per
avaluar el procés, la participació i els resultats globals del projecte.
És important, però, no esperar fins a final de curs per fer les avaluacions, per no perdre el
moment just després de fer les activitats, que és quan tenim més fresques les idees.
De la mateixa manera s’han d’avaluar les diferents activitats coordinades amb altres entitats i
amb altres instituts.
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