
Resum de la reunió sobre el nou Institut 

 
10 febrer de 2011 a les 17:30h a Can Felipa 
 
Assistents: 
Pares de sisè de les escoles Acàcies i Pere IV 
Representants del Consell Escolar i de l’AMPA de les dues escoles 
Representants del Consorci: Sra. Mercè Serrat, Sra. Carme Massa, Sra.Montserrat 
Guri i el Sr. Manel Blasco 
Directora de l’Escola Acàcies 
Nou director de l’Institut nou del Poblenou, Sr. Ramon Grau. 
 
Desenvolupament 

 
La Sra. Montserrat Guri presenta el nou director de l’institut, el Sr.Ramon Grau. És 
director d’un institut des de fa vuit anys, ha desenvolupat diversos càrrecs directius i 
també ha fet de formador del nou currículum i de les competències bàsiques. També 
ha treballat com a coordinador de cursos de directors. En principi era un dels 
candidats a fer l’assessorament de les dues escoles que conflueixen en el nou institut 
segons la fòrmula anterior d’institut-escola, i finalment ha acabat essent nomenat 
director de l’institut. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr.Ramon Grau i exposa: 
 
Projecte educatiu 
 

- Un projecte educatiu no es pot fer sense les famílies.Ell ha creat unes 
bases que es poden consultar a la pàgina web del Consorci, però el 
projecte educatiu del nou institut es farà tenint en compte aquestes 
bases i la resta de la comunitat educativa. 

 
Bases del projecte educatiu del nou institut 
 

1. Excel·lència:  
Per tal de poder treure de cada alumne el millor segons les seves capacitats. 
 
2. Equitat: 
Cal aconseguir que tots els alumnes tinguin igualtat d’oportunitats. És per això  
que s’han de posar tots els mitjans perquè tots els alumnes puguin tirar endavant, i 
que tots puguin anar tan lluny com les seves capacitats els ho permeti. 
 
3. Formació 

És a dir, que els alumnes surtin preparats tant des del punt de vista acadèmic com 
personal. Per això la formació ha de ser tant en coneixements com en valors. 
 
En la seva opinió, caldrà desplegar tots els mitjans per tal d’assolir els objectius 
d’aquestes bases. 



Com assolir els objectius 
 

1. Posant especial èmfasi en les assignatures instrumental, però també en la 
interdisciplinarietat, per exemple, que un alumne sigui capaç de resoldre un 
problema de matemàtiques en un context de ciències. 
En aquest sentit, de les vuit competències bàsiques el Sr. Grau en destaca la 
comunicativa i la matemàtica. 

 
2. Es tindrà present que tant Acàcies com Pere IV fa temps que fan alguna 

assignatura en llengua anglesa. 
3. Fomentant l’aprenentatge autònom. 
4. TAC: És gairebé més important que els portàtils es puguin fer servir (és a dir, 

cablejat adient), més que no pas que cada alumne tingui un portàtil. 
5. Aprenentatge significatiu: per exemple, crear vincles entre els alumnes de 

primer d’ESO i els de Primària de les dues escoles per tal que puguin aplicar 
allò que estan aprenent a l’ESO. 

6. Formant els alumnes en hàbits d’estudi. 
7. Agafant el que tenen en comú les dues escoles: compromís amb l’entorn, TAC 

i llengua anglesa. Hi ha idees de futur comunes en les dues escoles i l’institut 
intentarà travar-les, com si for un poliedre, i que a partir d’aquí poguessin 
sortir més caras al poliedre, com ara l’educació en la sensibilitat artística. En 
aquest sentit, es farà tot el possible perquè la sensibilitat artística sigui 
transversal. 

8. Mitjançant un desplegament curricular flexible no tipus graella avui toca tal 
assignatura a tal hora, sinó que segons el que estiguin treballant els alumnes en 
cert moments puguin treballar tots els grups d’un curs junts, a vegades per 
separat.  

9. Agrupant els alumnes segons diferents criteris de treball i no per nivell: grups 
heterogenis. La segregació per nivell no té res a veure ni amb l’equitat, ni amb 
l’excel·lència ni amb el treball en valors. 

 
Informacions diverses (torn obert de paraula) 
 

- Es faran colònies. Fora ideal que les famílies poguessin conèixer-se al 
llarg d’aquest curs i que els alumnes idealment poguessin fer colònies 
a finals de setembre per fer més pinya. Aixó, però ho hauran de decidir 
els professors implicats. 

- Horaris: 8:15 a 13:45    15:15-17:15  dilluns, dimarts i dijous 
                    8:15 a 13:45 dimecres i divendres 
 
- Es podrien organitzar extraescolars a la franja que els alumnes tenen 

tarda lliure, però aixó dependrà de l’AMPA. És només una proposta. 
- El Sr. Grau porta amb ell el seu equip de cinc persones, i caldria una 

més per començar. Aquests llocs de treball serien provisionals fins que 
surtin a concurs de trasllat. 

- Malgrat la crisi s’intentarà que l’institut estigui el millor equipat 
possible, i per això farà un esforç d’entesa amb l’administració. Es 
treballarà per assolir tots aquests obstacles, que són perfectament 
assumibles. El que no és assumible és tenir els pares trencats. 



- El Sr. Grau entén el neguit dels pares degut als canvis provocats per 
una decisió política, però demana confiança. 

- Les preinscripcions es faran a l’escola Acàcies i al Pere IV, i el Sr. 
Grau estarà a Can Felipa de dimarts a dijous de 9 a 11 mentre duri el 
procés de preinscripció. 

- El Sr. Grau adopta un compromís de quatre anys de permanència tant 
d’ell com del seu equip. 

- Respecte al menjador, hi ha diverses possibilitats: càtering, fer servir el 
menjador del Pere IV. Tot dependrà de la quantitat d’alumnes que es 
quedin a menjador. 

- Al llarg del mes de setembre totes les famílies passaran pel despatx del 
tutor per saber què esperen les famílies. 

- Per tal de canalitzar la implicació dels pares és fonamental que hi hagi 
una associació de pares, que tots els pares en formin part, i que aquesta 
AMPA pugui ajudar a aquells alumnes que tinguin problemes de 
recursos per poder fer algunes activitats. Es tracta en definitiva de 
millorar la cohesió social. 

- Els alumnes tindran deures cada dia, però es planificarà prou bé perquè 
no es concentrin massa deures el mateix dia. 

- Els nens seran avaluats segons uns indicadors que per la seva banda 
tenen uns descriptors que permetran ajudar els alumnes a millorar 
aquells aspectes que tenen més fluixos. 

- Activitats d’aprenentatge obertes, que tothom pugui fer segons les 
seves capacitats, fins i tots els alumnes amb necessitats educatives 
especials. Aquestes activitats obertes generen un alt grau d’autonomia i 
permeten que el professorat pugui seure amb els alumnes i dur a terme 
un ensenyament més personalitzat. 

- Les assignatures optatives ho seran a curt termini. 
- En principi no es preveu que s’hi imparteixi Batxillerat. Cal tenir en 

compte que d’aquí dos anys arribaran a primer d’ESO els quatre quarts 
del Pere IV. 

- Les escoles Pere IV i Acàcies tindran accés directe. Malgrat això a les 
dues escoles se’ls ofereix una segona opció de preinscripció a Front 
Martítim. 

- El fet que hi hagi hagut un canvi en el govern i en el departament no 
vol dir que no es recuperarà la idea de l’institut-escola. El nou govern 
va votar a favor de la LEC en el seu dia. Sant Martí, amb la seva 
riquesa d’escoles, és un lloc propici perquè puguin florir els instituts 
escola en el futur. 

- Es preveu que de les seixanta places que s’oferten, quaranta es 
cobreixin entre les escoles Acàcies i Pere IV, i 20 més quedin obertes  

 
 


