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I - PRESENTACIÓ DE L’INSTITUT 

BREU HISTÒRIA DE L ’INSTITUT 
 
L’any 1933, a partir de l’aplicació de la Llei de Confessions i Congregacions Religioses  de 2 de 
juny de 1933, que prohibia l’ensenyament als Ordes i Congregacions Religioses, el Ministeri 
d’Instrucció Pública i Belles Arts  del Govern de la Segona República va decretar el 26 d’agost de 
1933 la creació de tretze Instituts Nacionals de Segona Ensenyança  i vint-i-vuit Instituts 
Elementals de Segona Ensenyança arreu del territori espanyol.  
 
El 25 de setembre de 1933, amb un altre decret, i amb la conformitat del Consell Regional de Segona 
Ensenyança de Catalunya, van quedar definitivament creats a Catalunya tres Instituts Elementals 
(Mataró, Terrassa i Vilafranca del Penedès) i cinc Instituts Nacionals : tres a Barcelona (els actuals 
INS Ausiàs March; INS Milà i Fontanals, iniciat amb el nom d’Institut Pi i Margall; INS Menéndez y 
Pelayo, inicial amb el nom d’Institut Salmerón), un a Badalona (l’actual INS Isaac Albèniz) i l’últim a 
la Seu d’Urgell  (l’actual INS Joan Brudieu). En aquest mateix decret també s’explicitava que 
quedaven creats dos Instituts Elementals més (Igualada i Vilanova i la Geltrú), sempre i quan els 
respectius ajuntaments contribuïssin econòmicament amb la quantia fixada.  
 
El 28 d’octubre de 1933 va sortir un darrer decret, publicat a «La Gaceta de Madrid» el 30 d’octubre, 
que aglutinava totes les disposicions aparegudes prèviament que feien referència a la creació 
d’aquests nous Centres de Segona Ensenyança, en què apareixia la llista dels centres que van 
quedar definitivament creats l’any 1933 a l’Estat Espanyol: a Catalunya, concretament, cinc 
Instituts Nacionals i cinc Instituts Elementals . 
 
El factor decisiu que va possibilitar la concessió de l’institut a la Seu d’Urgell, una població aïllada i 
amb poc més de 4.500 habitants l’any 1933, va ser, sens dubte, la proximitat d’Andorra i la necessitat 
que els alumnes de batxillerat andorrans no anessin a estudiar a França. Sobre aquesta qüestió, 
Enric Canturri, alcalde de la Seu l’any 1933, explica a les seves Memòries que quan va anar a parlar 
amb el ministre d’instrucció pública Domingo Barnés, aquest es mostra inicialment contrari a la 
concessió de l’institut, al·legant l’escassa població de la Seu i comarca i la necessitat de donar 
prioritat a altres nuclis de població més grans que tampoc disposaven d’institut; però la posició del 
ministre canvià de sobte en fer referència a la proximitat d’Andorra, on hi havia escoles espanyoles 
i franceses que competien per guanyar-los cada país a la seva banda, per la qual cosa l’existència 
d’un institut a la Seu evitaria que els andorrans de les cases benestants enviessin a estudiar els 
seus fills a centres francesos, i que caiguessin sota la influència de la generació educada a França. 
Aquest argument fou decisiu pel ministre que digué: 
 

«Sr. alcalde: este último argumento lo encuentro de un peso decisivo y me lleva a la resolución 
de proponerlo al Consejo de ministros en que se efectúen las adjudicaciones de los nuevos 
Institutos. Le prometo defender su petición, con interés y, sin que pueda hacerle una promesa 
afirmativa, creo que al Consejo no sólo escuchará mi petición, sino que la aprobará para que 
sean atendidos los deseos de su ciudad, comarcas vecinas y de manera especial Andorra, 
donde nos interesa conservar nuestra influencia, en la que el Instituto será factor primordial. 
En breve tendrá usted noticias al respecto”. CANTURRI Enric. Memòries, pàg. 104 

 
L’1 de novembre de 1933 va començar, a les mateixes dependències de l’Ajuntament, el primer 
curs escolar de l’Institut Nacional de Segona Ensenyança de la Seu d’Urgell, el segon Institut de la 
província de Lleida, amb una plantilla oficial de 10 professors i una primera matrícula de 35 alumnes 
oficials i 99 de no oficials, repartits per tots els diferents cursos de batxillerat que es realitzaven. A 
partir del curs 1934-1935, l’Institut es traslladà al pis principal de la Cooperativa de Lleteries, situat 
al carrer de sant Ermengol. 
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La vida acadèmica de l’Institut transcorregué amb normalitat fins que el devenir de la Guerra Civil 
l’alterà profundament. A mitjans del curs acadèmic 1938-1939 l’Institut fou clausurat per les noves 
autoritats, constituïdes en una Comissió Gestora Provisional. 
 
L’Ordre de 3 de novembre de 1939 proclamà la reobertura provisional de l’Institut, ara anomenat 
d’Ensenyança Mitja, per al curs 1939-40: 
 

«en atención especial a las especiales circunstancias territoriales y demográficas de las 
comarcas de Seo de Urgel y a su notorio influjo sobre la inmediata República de Andorra».  

 
Des d’aquest irregular curs 1939-1940, amb tan sols tres professors, dos de religiosos (Ramon 
Alviñá i Joan Corts) i un de civil (Francesc Payarols), aquest arribat al mes de març de 1940, i 
instal·lats a la Torre Viader, la vida acadèmica a l’Institut de la Seu s’ha anat desenvolupat de 
manera ininterrompuda fins als nostres dies.  
 
Hi podem trobar diferents etapes, resumides de la següent manera: 
 
� 1940 - 1959 

� Dificultat a trobar professorat titular de determinades matèries: contractació de 
farmacèutics 

� “Escuela Hogar” a partir de 1952-53 per a les alumnes 
� Importància creixent de l’alumnat lliure 
� Institucionalització de la festa de Sant Tomàs d’Aquino 
� Aparició de la Tuna (1958-59) 

 
L’any 1960 l’Institut es traslladà a l’actual edifici del carrer Bisbe Iglesias Navarri, el qual fou renovat 
i ampliat des del cursos 1996-1997 fins al 1998-99. 
 
� 1960 - 1979 

� Institut nou, professorat jove, aires nous 
� Creació de l’Associació de Pares 
� Estudis nocturns, des del 1964-65 al 1981-82 
� Secció delegada a Andorra, des del 1965-66 al 1968-69: l’actual Institut espanyol 

d’Andorra, que al 2008-09 ha complert 40 anys 
� Centres col·legiats (Escolapis de Puigcerdà, Lestonnac i La Salle de la Seu) i Col·legis 

lliures adoptats (Sort i Esterri)  
� Augment del professorat agregat, a partir de la dècada dels 70 
� Primeres classes en català: inici del procés de normalització lingüística 
� El cor de l’institut, el cor d’en Cagigós (1963-1993) 

 
Amb la Llei d’Educació de 1970, els Instituts passen a nomenar-se Instituts Nacionals de Batxillerat, 
i amb la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE), Instituts d’Educació 
Secundària. Amb l’aprovació de la Llei Catalana d’Educació de 2009 els IES passen a nomenar-se 
Instituts Des de l’any 1980, per acord del claustre de professors i professores celebrat el 25 de 
febrer, ratificat pel Ministeri en carta datada el 1981, l’Institut passa a nomenar-se Joan Brudieu , 
en homenatge al compositor d’origen occità, mestre de capella de la catedral de la Seu d’Urgell al 
segle XVI. 
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� 1980 – 1995 
� L’institut ja té nom: Joan Brudieu (1980) 
� Celebració del 50è aniversari 
� Primers intercanvis internacionals: Suècia 
� Jubilacions de professorat de l’Institut: normalitat laboral 

 
� 1996 – actualitat 

� ESO i, de nou, alumnat de 12 anys 
� Ampliació i reforma de l’edifici 
� Totes les modalitats del Batxillerat 
� La Formació Professional 
� Expansió de l’alumnat i del 

professorat 
� Projectes d’innovació 
� Diversitat 
� Celebració del 75è aniversari 
� Qualitat i millora contínua: norma ISO 9001:2000 
� Programa Qualifica’t - Programa Acredita't 
� Centre de suport de l’IOC 
� Pla Educatiu d’Entorn i Pla Català d’Esport a l’Escola 
� INS d’Atenció a la pràctica esportiva: piragüisme i esquí de fons 
� eduCAT1x1 - eduCAT2.0 
� Pla d’Autonomia – PROA 
� Projectes Comenius 
� Servei de Reconeixement d’Aprenentatges assolits per experiència laboral 
� Projecte EUROMANIA 
� Llibres IDDINK 
� ALEXIA, programari de gestió 
� Projecte First LEGO League 
� Programa Catalunya – Québec 
� GEP: Grup d’Experimentació lingüística 
� Projecte Camiescola 
� Programa Mschools 
� Projecte 3E 
� Coral i Orquestra de l’Institut 
� Servei d’Assessorament en l’FP 
� FP Dual 
� Batxibac 

 
Amb l’aplicació de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990 (LOGSE) a partir del curs 
1996-1997 s’inicien els estudis d’Educació Secundària Obligatòria , amb els nivells de 1r i 3r, que 
es completen el curs següent amb 2n i 4t. A partir de 1998-1999 s’inicia el Batxillerat – LOGSE , 
amb les quatre modalitats previstes, inclosa l’Artística, la gran novetat. I a partir del curs 1999-2000 
s’inicien, per primera vegada a l’Institut, estudis de Formació Professional , amb els estudis de 
Comerç. Posteriorment, aquesta oferta d’estudis professionals s’ha anat ampliant i modificant fins a 
arribar al curs actual en què es tenen consolidats cinc cicles formatius de grau mitjà i dos cicles 
formatius de grau superior de quatre famílies professionals diferents, i el Curs de Preparació a la 
Prova d’accés a CFGS 
 
A partir del curs 2007-2008, s’inicien, progressivament, els estudis de secundària i batxillerat d’acord 
amb la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de 2006 (LOE): S1 i S3 (2007-2008); S2, S4 i B1 
(2008-2009); i B2 (2009-2010). La novetat radica en la transformació de les quatre modalitats del 
batxillerat-LOGSE a tres modalitats: Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia, i Arts (via 
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d’arts plàstiques, imatge i disseny). En el curs 2009-2010, en el marc del desplegament de la LOE, 
s’inicia la implantació progressiva de les noves titulacions de formació professional. 
 
Al llarg del curs 2008-2009 l’Institut Joan Brudieu celebrà els 75 anys , i al curs 2009-2010, l’Institut 
obté la certificació ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat, atorgada per l’empresa certificadora 
Applus, que es renova al curs 2012-2013. 
 
Des del curs 2012-2013, També al curs 2012-13, el Curs de Preparació a la Prova d'Accés, que 
s'impartia des del curs 2007-08, canvia de nom i d'estructura, a partir de la normativa vigent en què 
canvien les condicions d'accés a la formació professional. Ara s'intitula «Curs de formació específic 
per a l'accés als cicles de grau superior«, amb 20 hores de curs (11 hores de la part comuna, 8 
hores de la part específica i 1 hora de tutoria). 
 
A partir del curs 2009-2010, amb l’aplicació de la Llei Catalana d’Educació de 2009 (LEC) es canvia 
la nomenclatura de l’Institut: deixa de ser Institut d’Educació Secundària per passar a nomenar-se 
Institut Joan Brudieu . 
 
A partir del curs 2015-2016, s’inicien, progressivament, els estudis de secundària i batxillerat d’acord 
amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) i la Llei Orgànica d’Educació de 3 de maig de 
2006 (LOE), renovada (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa – LOMCE): S1, S3 i B1 (2015-2016); S2, S4 i B2 (2016-2017). 
 
 
L’INSTITUT JOAN BRUDIEU, AVUI: CENTRES ADSCRITS 
 
L’Institut Joan Brudieu, creat l’any 1933, és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència 
de la comarca de l’Alt Urgell. Per als estudis d’ESO, té adscrites gairebé la totalitat de les escoles 
públiques de la comarca de l’Alt Urgell, excepte les situades al sud de la comarca, en els municipis 
de Peramola, Oliana i Bassella, i també té adscrites les escoles més occidentals de la comarca de 
la Cerdanya, la dels municipis de Montellà i Martinet, Lles de Cerdanya i Prullans, tots pertanyents 
a la província de Lleida. Concretament, l’Institut Joan Brudieu té una zona d’escolarització força 
extensa i que es concreta en: 
 

   
Escola Sant Esteve 

Alàs 
Escola Castellciutat 

Castellciutat 
Escola Rosa Campà 

Montferrer 
 

    
Escola Arnau Mir 
el Pla de Sant Tirs 

Escola Portella Blanca 
Lles de Cerdanya 

Escola Pere Sarret 
Martinet 

Escola Ridolaina 
Montellà 
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Escola el Puig 

Prullans 
Escola Sant Climent 

Coll de Nargó 
Escola Miret i Sans 

Organyà 
 

   
Escola de Tuixén 

Tuixén 
Escola Mossèn Albert Vives 

la Seu d’Urgell 
Escola Pau Claris 

la Seu d’Urgell 

 
L’Institut Joan Brudieu, per als estudis de BTX (modalitats d’Humanitats i de Ciències i tecnologia), 
té adscrit l’Institut Aubenç, d’Oliana. 
 

 
Institut Aubenç 

Oliana 
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L’INSTITUT, AVUI: TIPUS D’ENSENYAMENT 
 
• ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO) 
• BATXILLERAT (BTX) 

— Arts 
— Ciències i Tecnologia 
— Humanitats i Ciències socials 

• CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFM) 
— Sistemes microinformàtics i xarxes – LOE [família Informàtica i comunicacions] i Gestió 

administrativa - LOE [família Administració i gestió]  
— Cures auxiliars d’infermeria [família Sanitat] i Atenció a persones en situació de 

dependència [família Serveis socioculturals i a la comunitat]  
• CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFS) 

— Administració de sistemes informàtics en xarxa [família Informàtica i comunicacions 
— Educació infantil [família Serveis socioculturals i a la comunitat]  

• CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L 'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
— Curs de 20 hores  

• Es tenen concedits els recursos següents : 
— Aula Oberta 
— Aula d’Acollida 
— Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) 
— Unitat d’Educació Compartida (UEC) 

 
L’Institut Joan Brudieu  de la Seu d’Urgell ha estat acreditat pel Ministeri d’Educació, Política 
Social i Esport amb el tercer guardó dels premis de caràcter estatal per a l’any 2008 per al centres 
docents que desenvolupen accions dirigides a l’alumnat que presenta necessitats educatives 
especials, segons surt publicat al BOE de l’1 de gener de 2009 (Ordre ESD/3836/2008, de 4 de 
desembre). 
 

 
 

 

 
 
Els premis reconeixen la qualitat del treball de l’Institut que, en aplicació de les accions 
destinades a l’atenció de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials, evidencia 
bons resultats i aconsegueix, mitjançant la millora contínua dels seus processos, facilitar una 
educació de qualitat per a tots i entre tots. 
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• Lligat amb els estudis d’FP, s’han aconseguit: 

— Acreditacions oficials d’empreses punteres en el món informàtic 
o CISCO Networking Academy Program (CNAP) 
o MICROSOFT IT Academy Program (nivell IT Pro) 
o LINUX Professional Institute 

— Des del curs 2006-2007 l’Institut és seu de les Proves d’Accés a Cicles Formatius , 
tant de Grau Mitjà com de Grau Superior.  

• I a més, 
— Centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per als estudis de BTX-PACFGS 

i d’FP, des del 01-05-2008 
— Centre adscrit al Servei de Reconeixement d’Aprenentatges assolits per experiència 

laboral 
— Institut d’Atenció a la Pràctica Esportiva: Piragüisme i Esquí de Fons, des del 2005 
— Institut formador del pràcticum del màster en formació del professorat, des del 2009 
— Centre FP Dual 

• I també, 
— Ha disposat de Pla Estratègic 2010-2014 
— Acord de Coresponsabilitat 2015-2016. 
— Realitza cada any la Jornada de Joves Emprenedors. 
— Participa en projectes de mobilitat a nivell internacional 
— Participa en les xarxes dels Projectes de Qualitat i de Millora Contínua i d'Excel·lència 
— Participa en les xarxes del Projecte 3E: Empresa, Emprenedoria i Educació 

 
 
 

II - MISSIÓ, VISIÓ, VALORS DE L’INSTITUT – POLÍTICA  DE QUALITAT 

MISSIÓ 
L’Institut Joan Brudieu és el centre educatiu públic i aconfessional de referència a l’Alt Pirineu, 
arrelat i vinculat a l’Alt Urgell, que s’exigeix de proporcionar, amb un projecte educatiu propi, en 
els nivells d’ensenyament de l’ESO, del BTX i de la FP: 
• una educació de qualitat per tal de  preparar l'alumnat per a l’exercici de la ciutadania i per a 

la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable, 
tot respectant el pluralisme i els drets i llibertats fonamentals; 

• una educació integral i completa en coneixements, destreses i valors; amb una gran flexibilitat 
per adequar-la a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats del jovent; 
basada en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal en un marc d’equitat, 
d’inclusió educativa i d’interculturalitat. 

• una orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat tot col·laborant amb la 
comunitat educativa en la satisfacció de les respectives aspiracions de formació 

 
L’Institut Joan Brudieu es proposa de garantir, amb l’esforç compartit de les famílies i del 
professorat, en un entorn d’aprenentatge ric, motivador i exigent, una educació que abraça els 
coneixements i les competències bàsiques que són necessaris en la societat actual  
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VISIÓ 
L’Institut Joan Brudieu vol continuar essent un centre de prestigi i referència a l’Alt Pirineu, que 
adequa l’oferta formativa a les necessitats de l’entorn, i que continua vetllant per la millora de la 
cohesió social, donant resposta a la diversitat en un marc d’inclusió educativa. 
 
L’Institut Joan Brudieu vol ser un centre on es treballa per: 
• Cercar estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics 
• Incorporar les tecnologies de la informació i els mitjans de comunicació audiovisual a la cultura 

de treball quotidià 
• Implicar tota la comunitat educativa per tal que participi activament en el centre i en el seu 

model d’organització 
• Utilitzar la metodologia de la millora contínua per consolidar i millorar el funcionament del 

centre 
 

 
VALORS 
L’educació que s’ofereix a l’Institut Joan Brudieu es basa en els valors següents: 
• Desenvolupament de la personalitat de l’alumnat i de totes les seves capacitats, individuals i 

socials, intel·lectuals, culturals i emocionals 
• Preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, 

social i cultural, amb actitud crítica i responsable, tot respectant el pluralisme i els drets i 
llibertats fonamentals 

• Coeducació com a base per educar en la igualtat entre nois i noies 
• Inclusió i normalització de l’alumnat en les activitats educatives del centre 
• Participació dels membres de la comunitat educativa en el funcionament i/o gestió del centre 
• Foment del respecte envers un mateix, els companys i companyes i l’entorn, així com també 

l’adquisició d’hàbits saludables 
 

 
 
POLÍTICA DE QUALITAT  
La política de la qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Joan Brudieu és: 
 
Per a l’Institut Joan Brudieu la qualitat és part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. 
L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu de centre, està dirigida a: 
 
• Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat, així com les de la normativa 

educativa vigent. 
• Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i 

centre de formació. 
• Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal 

d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa. 
• La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat. 
 
El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat 
de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través 
de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast. 
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III - PROJECTES DE L’INSTITUT 

 

Programes 
d’Innovació  
Educativa 

Xarxa Europea d’Escoles  
Promotores de Salut  

Educació per a la salut  
Salut i Escola «Consulta Jove» 
Convivència i mediació escolar «Mediació escolar» 
Escoles verdes  
Educació ambiental  
eduCAT2.0 – Institut digital  

 
Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut 

La Xarxa d’Escoles promotores de Salut  està formada per aquells centres que desenvolupen 
projectes educatius a través del Programa d'Educació per a la Salut a l'Escola . L'Institut hi està 
adherit des de l'any 1999. 
 
Les escoles promotores de salut tenen per finalitat el foment i l'adopció d'estils de vida sans en un 
ambient favorable a la salut i, per al seu compliment, es comprometen a promoure un entorn físic i 
psicosocial saludable. Per tal d'assolir la citada finalitat s'ofereixen, tant a l'alumnat com al personal 
docent i no docent, diverses opcions realistes i, a la vegada, atractives, en matèria de salut. 
 
Educació per a la Salut 

El programa d'Educació per a la Salut a l'Escola  pretén vetllar per la incorporació de l'educació 
per a la salut, als centres educatius, des d'una perspectiva de prevenció de conductes de risc i 
promoció de conductes saludables, en tots els seus aspectes (sexualitat i afectivitat, higiene 
personal, hàbits alimentaris, prevenció de drogodependències…), a fi que el conjunt de la comunitat 
educativa desenvolupi bons hàbits i assoleixi una actitud i un estil de vida de qualitat. L'institut hi 
està adherit des de l'any 2006. 
 
Salut i Escola (Departaments Salut i Educació) 

El programa Salut i escola , vigent a l'Institut des de l'any 2004, té els següents objectius generals: 
• Millorar la salut dels adolescents a través d’accions als centres educatius de promoció de la salut, 

prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut. 
• Potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en 

accions de promoció i prevenció de la salut  relacionats preferentment amb: 
� la salut mental 
� la salut afectivosexual 
� el consum de drogues, alcohol i tabac 
� els trastorns relacionats amb l’alimentació 

• Afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes 
de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i 
proximitat: Consulta Oberta  

 
Convivència i Mediació Escolar 

El programa de Convivència i mediació escolar , vigent a l'Institut des de l'any 2006, té com a 
objectiu formar en la convivència fomentant les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes 
en el si de cada centre. Parteix del diagnòstic previ de la pròpia realitat escolar i planteja propostes 
d'actuació basades en experiències contrastades i bones pràctiques de convivència per tal de crear 
referents vàlids per a les escoles. 
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Escoles Verdes 

El programa Escoles Verdes  queda inclòs dins el programa d’Educació ambiental . L'Institut hi 
està adherit des del curs 2004 i des del curs 2006-2007, l’INS Joan Brudieu té el Distintiu d’Escola 
Verda , amb una validesa de tres anys. En el curs 2009-2010 s’ha tornat a demanar la validesa, la 
qual s’ha concedit per a un nou període de tres anys. Al llarg del curs 2012-2013 s’ha de tornar a 
validar aquesta distinció. 
 
Educació Ambiental 

El programa d'Educació ambiental  vol impulsar, en els centres educatius, projectes que motivin la 
comunitat educativa envers el desenvolupament sostenible , que és el que satisfà les necessitats 
del present sense posar en perill la capacitat de satisfer les necessitats de generacions futures. 
L'Institut hi està adherit des de l'any 2007. 
 
eduCAT2.0 – Institut digital 

Les tecnologies de la informació i la comunicació han recorregut un llarg camí per a fomentar la 
innovació en l'ensenyament i millorar els processos i els resultats de l'aprenentatge. El Projecte 
eduCAT2.0 , que a més de noves dotacions a les aules (pissarres digitals interactives, més 
connectivitat wi-fi) i la disponibilitat d'un ordinador portàtil per cada alumne, comprèn el 
desplegament exploratori dels llibres de text en format digital. Aquesta actuació vol ser una aportació 
més destinada a l'adquisició i el desenvolupament de les competències necessàries en la societat 
del coneixement.  
 
El Projecte eduCAT2.0  és una de les estratègies d'innovació educativa més importants del 
Departament d'Educació. L'objectiu és millorar els resultats educatius de l'alumnat a partir de l'ús 
d'eines tecnològiques a l'aula. L'eduCAT2.0 converteix els ordinadors portàtils en una nova eina de 
treball personal. A més, dota les aules de pissarres digitals i accés a Internet. També contribueix a 
la substitució progressiva dels llibres de text en paper pels llibres de text electrònics. L'Institut s'hi 
va adherir el curs 2009-2010 i, amb el context de la crisi econòmica, des del curs 2012-2013, aquest 
projecte ha quedat suspès. 
 
 
 

Pla Educatiu d’Entorn  Pla Esport a l’Escola  
 
Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar respost a a 
les múltiples necessitats  de la nostra societat. S’adrecen a tot l’alumnat , i a tota la comunitat 
educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. Des del curs 
2006-2007, el municipi de la Seu d’Urgell ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Educació per desenvolupar un Pla Educatiu d’Entorn . L'Institut hi està adherit des d'aquest 
mateix any 2006. Té el següents objectius generals : 
• Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions: personal, social, 

acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin una identitat personal, rica i 
equilibrada, adquireixin les competències necessàries per respondre de forma satisfactòria als 
reptes de la vida quotidiana i tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure a la 
societat actual. 

• Promoure la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la 
llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de valors compartits per tota la ciutadania 
que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència. 

 
I els següents objectius específics : 
• Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats entre col·lectius. 
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• Enfortir xarxes educatives. 
• Enfortir la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius. 
• Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn. 
• Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana. 
 
Pla Esport a l’Escola 

Programa adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats 
físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes 
pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. 
 
El Pla pretén posar a l'abast de tots els alumnes de secundària, amb una incidència especial en el 
col·lectiu de noies i en l’alumnat nouvingut, la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el 
gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants 
i joves, a través de la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar. 
 
L'Institut s'hi va adherir l'any 2005. Des de 2006, està creada l’Associació Esportiva Escolar INS 
Joan Brudieu , inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat amb el número 12646, i, 
des de maig de 2007, aquesta AEE forma part de l’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport 
Escolar de Catalunya (AEDAEEC). Està formada per professorat, alumnat i representants de 
l’Associació de Pares (APA), té com a objectiu bàsic l’organització de les activitats esportives 
extraescolars per a tot l’alumnat de l’institut. 
 
A l’Institut, la pràctica esportiva extraescolar es concreta amb activitats com: Multiesport, Aeròbic, 
Kàrate, Tennis, etc. També, Esport a l’esbarjo (campionats d’esports) i Competicions de JEEC 
(dissabtes). La inscripció per a aquestes activitats es realitza a l’hora de fer la matrícula per al curs 
següent. Amb el context de la crisi econòmica, al curs 2012-2013, l’Institut no ha renovat la seva 
participació al Pla Català de l’Esport Escolar. De tot, tan sols queda l’organització de competicions 
a l’anomenat “Esport a l’esbarjo”. 
 
 
 

Projecte per a la Millora  
de la Qualitat dels centres  
Educatius Públics (PMQCE)  

Projecte de Qualitat  
i Millora Contínua (PQiMC)  

Acord de coresponsabilitat (ACDE15)  
 
El Departament d'Ensenyament, tenint en compte les conclusions de la Conferència Nacional 
d'Educació, els objectius educatius plantejats per la Unió Europea pel 2010, el contingut del Pacte 
Nacional per a l'Educació, el Pla de cooperació pel suport per a l'aplicació de la Llei orgànica 
d'educació, del Ministeri d'Educació i Ciència, i els objectius del Pla de Govern 2007-2010, promou 
el Projecte per a la millora de la qualitat dels centr es educatius públics (PMQCE)  que té com 
a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius públics, a través 
de l'impuls de l'autonomia i la millora de la qualitat.  
 
El PMQCE es concreta en dues línies d'actuació : 
• una primera de caràcter general , a la qual poden acollir-se tots els centres educatius públics 

(PM),  
• i una més específica , adreçada als centres que imparteixen dues o més famílies de formació 

professional o són centres específics de formació professional, i que s'anomena Projecte de 
qualitat i millora contínua (PQiMC).  
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Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) 

El Projecte de qualitat i millora contínua  té com objectiu ajudar l’Institut a dissenyar, implantar i 
millorar contínuament el seu propi sistema de gestió de centre basat en els principis de la qualitat 
amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència en els resultats i la confiança de l’alumnat, les famílies i 
les empreses. L’Institut ha d’elaborar el seu propi programa d’actuació que, a través del seu Pla de 
millora o Pla estratègic de centre, introdueixi la cultura de la millora contínua. 
 

 
 

 

 
 
Mitjançant aquests sistemes de gestió es vol ajudar els centres a orientar les seves actuacions per 
donar resposta a les necessitats formatives de l’alumnat, les famílies, les empreses i l’entorn social, 
d’acord amb els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de 
les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que s’hi 
desenvolupen; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l’intercanvi de bones 
pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d’objectius en la 
definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre; impulsar la 
definició i la gestió de nous àmbits d’autonomia que contribueixin a la millora global del centre i, 
orientar el centre cap a la consecució de resultats excel·lents en relació amb els seus objectius, 
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centrats en la millora dels resultats educatius, de cohesió social i de millora de la confiança dels 
seus grups d’interès. 
 
L'institut s'hi va adherir l'any 2006. El curs 2009-2010, l’Institut obté la certificació ISO 9001:2008 de 
gestió de la qualitat, atorgada per l’empresa certificadora Applus. A partir d’aquí, l’Institut començarà 
el procés per tal d’aconseguir la consolidació i la millora continuada de la qualitat educativa. Al llarg 
del curs 2012-2013, l’Institut renova la seva certificació ISO 9001:2008 de gestió de la qualitat, cosa 
que també realitza al llarg del curs 2015-2016. 
 
Projecte d’Autonomia de Centres 

El projecte s’ha concretat en el Projecte d'autonomia de centres , amb format de pla estratègic i 
fins l’actualitat el desenvolupen centres educatius públics de diferents tipologies que formen part de 
diferents iniciatives segons l'any d'entrada en el projecte: PAC05, PAC06, PAC07, PAC08 i PAC09  
 
El Departament d'Ensenyament, mitjançant els plans estratègics regulats pel Decret 132/2001, de 
29 de maig, promou l'autonomia pedagògica, d'organització i de gestió per afavorir la millora 
contínua en l'educació pública.  
 
L'elaboració i aplicació dels plans estratègics corresponen al centre educatiu, i el seguiment, 
assessorament i la dotació de recursos addicionals corresponen al Departament d'Educació. 
Ambdues parts concreten el seu compromís en un acord a mig termini i fan un seguiment de 
l'aplicació del pla que inclou una rendició de comptes al final de cada curs. 
 
L’Institut Joan Brudieu ha formalitzat documentalment amb el Departament d'Educació, un pla 
d'actuació immediata per a la millora dels resultat s educatius i la cohesió social per al curs 
2009-2010 i un acord quadriennal d'aplicació d'un pla estratègic per a la millora de la qualitat i la  
promoció de l'autonomia del centre educatiu  durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014, tot amb la finalitat de potenciar les iniciatives dels centres per millorar els resultats 
educatius i la cohesió social.  
 
Els Instituts amb estudis d'ensenyament secundari obligatori (ESO), hauran d'incorporar-hi 
iniciatives, dirigides a aquest nivell educatiu, d'acord amb les orientacions següents: 
• Reforçar les capacitats bàsiques de l'alumnat que ha finalitzat l'educació primària i ho necessiti 

per seguir amb aprofitament l'educació secundaria. 
• Reforçar l'alumnat que promocioni dintre de l'ensenyament bàsic sense haver superat totes les 

àrees o matèries. 
• Implementar actuacions per reduir l'abandonament prematur a l'educació secundària obligatòria. 
• Donar suport a actuacions en les àrees i matèries de l'ensenyament bàsic amb menor èxit 

educatiu. 
• Diversificar el currículum i l'opcionalitat a l'educació secundària. 
 
D’entre les diferents propostes d’accions, cal destacar-ne, sobretot, Taller de cant coral i orquestra. 
Amb el context de la crisi econòmica, les quantitats econòmiques adscrites al Pla d’Autonomia han 
quedat reduïdes a zero. 
 
El PAC09 s’ha donat per finalitzat a finals del curs 2013-2014, amb les darreres comissions de 
seguiment al setembre de 2014. El pas següent ha estat signar un Acord de coresponsabilitat entre 
l’Institut i el Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016. Els acords de coresponsabilitat es 
signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l'equitat i a millorar els 
resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals desafavorides o 
singulars, així com a prevenir l'abandona- ment primerenc de l'educació i la formació. També amb 
aquells centres que desenvolupen projectes d'excel·lència educativa que aporten experiències de 
qualitat al sistema educatiu. 
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Altres  

Projecte «INS d’Atenció  
a la Pràctica Esportiva» 

Piragüisme 
Esquí de fons 

Formació per a l’ús didàctic  
de les noves tecnologies  

Instinet  
Atenció a la diversitat a l’INS  
Intercanvis internacionals  
Projecte 3E  
Programa EUROMANIA  
Projecte First LEGO League  
Programa Catalunya – Québec  
GEP: Grup d’Experimentació lingüística  
Projecte Camiescola  
Programa Mschools  
Llengua i cultura portugueses a l’Institut  

 
Projecte «Institut d’Atenció a la Pràctica Esportiv a» 

• Alumnat a partir de 3r d’ESO que fa esport als Centres de Tecnificació Esportiva (Piragüisme 
– Esquí de fons)  de l’Alt Urgell. 

• L’Institut hi està adherit des de l'any 2005 i, des d'aquesta mateixa data, roman inclòs dins la 
Xarxa d’instituts de secundaria amb una especial at enció a la pràctica esportiva  per tal de 
desenvolupar un programa d’actuació conjunta amb els Departaments d’Ensenyament i la 
Secretaria General de l’Esport que faciliti el pont de connexió escola–club. 

 
Ús didàctic de les Noves Tecnologies 

Formació pràctica de l’ús de les noves tecnologies del centre, des del centre, amb el maquinari i el 
programari específic del centre. Es faran dos grups que suposaran dos cursos que s’impartiran de 
manera simultània. 
 
InstiNet 

Programa intern de l’Institut, molt lligat als objectius del programa d’Escoles Verdes  i al d’Educació 
ambiental , amb els següents objectius: 
 
• Impulsar la cultura de la netedat i l’ordre 
• Respectar el mobiliari 
• Controlar l’estat de les aules i del mobiliari 
• Manteniment i neteja de les zones exteriors, els patis 
• Cercar la complicitat plausible dels delegats i delegades 
Atenció a la Diversitat a l’Institut 

• Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans, de cada dos grups classe es fan tres grups 
d’estudi, en totes aquelles matèries que sigui possible. 

• L’alumnat de primer i de segon d’ESO que requereix atenció més particularitzada assisteix a 
l’aula oberta per tal reforçar les matèries instrumentals. 

o A primer d’ESO: 
� es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
� es realitza un reforç amb grups molt reduïts de dues hores setmanals. 

o A segon d’ESO: 
� es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
� es realitza un reforç amb grups molt reduïts d’una hora setmanal. 
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o A la matèria d’idioma (anglès) es realitzen grups de nivell sempre que els recursos i 
l’organització ho permet. 

• S’atén l’alumnat repetidor i el que no assoleix les competències de primer i de segon d’ESO. 
• Quan hi ha alumnat, Fem futur:  alumnes de 4t d’ESO amb característiques semblants a les de 

l’aula oberta i amb 16 anys complerts (o que els facin abans de l’u de gener del curs escolar 
vigent). A partir del segon trimestre els alumnes fan pràctiques en empreses a les tardes per tal 
de facilitar la seva incorporació al món del treball. 

 
Intercanvis internacionals 

Des del curs 2005-2006, i fins a finals del curs 2007-2008, l’Institut ha participat en un Projecte 
Comènius conjuntament amb l’institut «Christelijke Scholengemeenschap “Comenius College” » 
de Capelle aan den Ijssel a Holanda, a pocs quilòmetres de Rotterdam; i l’institut «Dozsa Gyorgy 
Gazdasdgi Muszaki Szakkozepiskola es Szakiskola»  de Kalocsa, situada a la meitat sud 
d’Hongria, amb el projecte comú, EUCIFF, que vol dir «European Investigation For the Future» , 
amb la finalitat de conèixer i donar a conèixer la realitat de tres regions petites europees mitjançant 
l'estudi de temes tan diversos com la cultura, l'esport, la religió, l'oci, la gastronomia, etc. 
 
Des del curs 2008-2009, i fins al curs 2009-2010, l’Institut ha participat en un Projecte de 
col·laboració amb l’institut «Christelijke Scholengemeenschap “Comenius College” » de Capelle 
aan den Ijssel a Holanda, a pocs quilòmetres de Rotterdam. El projecte, que es desenvolupa durant 
dos anys acadèmics, té l’objectiu de conèixer les diferents realitats europees a l’alumnat participant. 
El projecte de l’alumnat de l’Institut Joan Brudieu es vertebra al voltant de l’estudi de l’obra El diari, 
d’Anna Franck, mentre que el de l’alumnat d’Holanda es vertebra al voltant de l’obra L’ombra del 
vent, de Carlos Ruíz Zafón. 
 
A partir del curs 2010-2011, l’Institut ha demanat reiniciar un nou projecte Comenius bilateral, tot i 
que per manca de pressupost s’ha anat denegant, la qual cosa, però, no ha impedit seguir fent 
contactes bilaterals amb l'escola holandesa. Al llarg dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 s’han fet 
intercanvis d’alumnat amb Holanda, fora del conveni Comenius. El curs 2012-2013, induït per la crisi 
econòmica s’ha suspès de manera bilateral l’intercanvi amb Holanda. 
 
A partir del curs 2013-2014, l'Institut Joan Brudieu, conjuntament amb l'Institut Aubenç, el Col·legi 
La Salle, i els Serveis Educatius de l'Alt Urgell, participa en un nou Programa d'Aprenentatge 
Permanent "Comenius Regio" que s'ha adjudicat al Projecte3E i a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. 
El tema del projecte Comenius és "Emprenedoria, Educació i Empresa" i hi participen, a part dels 
centres de Formació Professional de l'Alt Urgell, dos centres de la província italiana de Torí, a la 
regió del Piemont: l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Luigi Des Ambrois", d'Oulx [Ors, en català 
i en occità; Ols, en piemontès], i el Consorzio Formont per la formazione professionale delle attività 
di montagna, de Venaria Reale.  
 
A partir del curs 2015-2016 s’han iniciat intercanvis bilaterals amb l'Istituto di Istruzione Superiore 
Statale "Luigi Des Ambrois" , d'Oulx [Ors, en català i en occità; Ols, en piemontès] al batxillerat i a 
la formació professional, tenint com a llengua vehicular l’anglès.  
 
Des del curs 2016-2017, existeixen intercanvis d’alumnat d’FP per tal de realitzar la Formació en 
Centres de Treball (FCT) amb l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Luigi D es Ambrois" , 
d'Oulx [Ors, en català i en occità; Ols, en piemontès]  emmarcats en el Programa “Erasmus+ i 
projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments d’FP”. Concretament, 
al curs 2016-2017 es realitzen Estades de pràctiques en empreses a l'estranger per a l'alumnat 
de cicles formatius [Erasmus+ (VET) «Euroinvoc 2016»]: 3 alumnes al curs 2016-2017, 32 dies al 
mes de març (30 d’FCT i 2 de viatges); i Estades en Institucions a l'estranger  per a l'alumnat de 
cicles formatius: 7 alumnes, 1 setmana, a finals de març 
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Projecte 3E: Ensenyament, Empresa, Emprenedoria 

El Projecte 3E s'inicia el curs 2012-2013. 
� QUÈ ÉS? 

� És una xarxa d’informació, formació i assessorament configurada pels centres de secundària 
i els Serveis Educatius de l’Alt Urgell i les associacions, entre entitats i institucions d’àmbit 
municipal i comarcal. 

� QUÈ PRETENEM? 
� Incentivar la participació i coordinació entre tots els agents del territori que incideixen en els 

àmbits de l’Ensenyament, l’Emprenedoria i l’Empresa 
� Col·laborar en la millora de la coherència i l’eficiència dels esforços i recursos disponibles 
� Consolidar la indiosincràcia com a projecte vinculat a un territori concret 
� Establir canals d’intercanvi d’experiències i d’actuacions amb els altres projectes de treball en 

xarxa, a nivell nacional i internacional 
� QUÈ ENS GUIA? 

� Lideratge compartit, Planificació, Responsabilitat: rendir comptes, Flexibilitat, Actualització, 
Millora continua  

� ON INCIDIM? 
� Orientació , Emprenedoria, Formació 

 
Programa EUROMANIA: Intercomprensió lingüística 

El programa Euromania  neix d’un projecte europeu amb l’objectiu de desvetllar interessos 
plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües romàniques: català, 
castellà, francès, occità, romanès, italià i portuguès. El material per treballar el projecte Euromania  
és el resultat de tres anys de treball d’un grup d’experts. Consta de 20 dossiers per a l’aprenentatge 
multilingüe de les àrees de matemàtiques, història, ciències i tecnologia i va adreçat a l’alumnat amb 
edats compreses entre els 8 i els 12 anys. A l’Institut es segueix a 1r d’ESO . No es tracta d’aprendre 
llengües, sinó de construir competències d’intercomprensió. Les llengües són alhora semblants i 
diferents. L’estudi de les similituds i les discrepàncies permet passar amb més o menys facilitat 
d’una llengua a l’altra. L’Institut hi participa des del curs 2012-2013. 
 
Projecte First LEGO League 

FIRST LEGO League (FLL) presenta a joves de 10 a 16 anys un repte del món real, mitjançant la 
construcció de robots que realitzen una sèrie de tasques en un terreny de joc que fa referència a la 
temàtica del repte. En FLL els equips, guiats per la seva imaginació i el seu entrenador, 
descobreixen futures vocacions científiques i tecno lògiques . A través d’aquest programa 
aprenen i contribueixen positivament en la societat. A l’Institut es segueix a 4t d’ESO  i ho fa des del 
curs 2012-2013. Quatre raons per fer robòtica  a l’escola? 

• Dissenyen, construeixen i programen un robot. 
• Apliquen conceptes de ciència i tecnologia del món real. 
• Investiguen els reptes a què s’enfronten els científics d’avui. 
• Desenvolupen habilitats de treball en equip, emprenedoria, innovació i creativitat que els 

serviran per a tota la vida. 
 
Programa Catalunya - Québec 

El curs 2014-2015 és el primer en què l’institut ha entrat a formar part del Programa Catalunya-
Québec, en què es potencia la mobilitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria tot realitzant 
intercanvis d’alumnes quebequesos per estudiar durant tres mesos a Catalunya, des del setembre 
fins a principis de desembre, i d’alumnes catalans al Québec durant tres mesos més, a partir del 
gener fins a principis d’abril. Les llengües vehiculars previstes són el francès al Québec i el castellà 
a Catalunya. Els costos d’escolarització són coberts pel programa, mentre que els costos de 
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depalçament i acollida de l’alumnat són a càrrec de les famílies que han estat seleccionades pels 
centres educatius. L’Institut hi participa el curs 2014-2015 amb dues alumnes, i el curs 2015-2016, 
amb dues alumnes més. 
 
GEP: Grup d’Experimentació Plurilingüe 

Pel curs 2014-2015 i 2015-2016, l’Institut forma part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme 
(GEP) en el desplegament del Marc per al plurilingüisme a l’escola catalana del Departament 
d’Ensenyament. Formar part del GEP permetrà experimentar actuacions concretes que defineixin 
escenaris òptims per a millorar la competència plurilingüe de l’alumna, tals com la integració de 
l’aprenentatge de llengua i continguts amb l’enfocament AICLE i el tractament integral de les 
llengües de l’institut (TIL). L’experiència comença als estudis de CF de grau superior. 
 
Projecte Camíescola 

Des de finals del curs 2013-2014 l’Institut, a través de l’alumnat de la Unitat de Suport a l’Educació 
Especial, de l’Aula Oberta i de l’Aula d’Acollida, forma part del projecte Camíescola, tot esdevenint  
vetllador d’una part del Camí, ruta de senderisme cultural en procés de senyalització; concretament 
de l’etapa «La Seu d’Urgell – Alàs», corresponent al tram «Capcir – Andorra – Alt Urgell». 
 

 
 
Programa mSchools 

Des del curs 2014-2015 l’Institut participa al projecte “mSchools”, iniciativa mixta pública-privada, 
impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA. Vol promoure les competències digitals i l’emprenedoria i es 
concreta a l’assignatura optativa específica d’Informàtica a 4t d’ESO anomenada «Mobilitzem la 
informàtica» amb aquests objectius: 

• Desplegar la competència digital avançada desenvolupant prototips d’aplicacions per a 
dispositius mòbils. 

• Potenciar les vocacions tecnològiques. 
• Promoure l’esperit emprenedor amb el recolzament d’experts. 

 
Programa Pla d’impuls a les terceres llengües: Llen gua i cultura portugueses a l’Institut 

Des de l’any 2008, i en el marc del Pla d’Impuls a les terceres llengües gestionat des del Servei de 
Llengües Estrangeres de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme, l’ensenyament de la 
llengua portuguesa en horari extraescolar ha esdevingut una de les ofertes existents en el ventall 
de llengües de nova ciutadania que s’imparteixen en els centres educatius catalans. 
 
Des del curs 2008-2009, l’Institut Joan Brudieu imparteix cursos de Llengua i cultura portugueses, 
en horari extraescolar, amb la col·laboració de Camões, Instituto da Cooperação e da Língua 
(Institut responsable de l’Ensenyament del Portuguès a l’Estranger) i el Servei de Llengües del 
Departament  d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els cursos que s’ofereixen són els 
següents:  

� Curs de Llengua i Cultura Portugueses 
o Alumnat de Primària 

� Curs de Llengua i Cultura Portugueses: INICIACIÓ  
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� Curs de Llengua i Cultura Portugueses: CONTINUACIÓ  
 
Alhora, també s’ha inclòs la matèria de Llengua i cultura portugueses en el bloc de Matèries 
optatives de tots els cursos de l’ESO, des de 1r fins a 4t. 
 
La finalitat d’aquests cursos és la següent: 
a) Facilitar l’adquisició d’estratègies per al desenvolupament del llenguatge i les seves 

competències transversals (comunicatives, lingüístiques, metodològiques, digitals, etc) 
b) Millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, en el marc de l’educació intercultural, 

amb principis de convivència i inclusió. 
 
Programa BATXiBAC 

Durant el curs 2016-2017 s’ha sol·licitat l’entrada de l’Institut Joan Brudieu al projecte BATXiBAC 
(doble titulació batxiller – baccalauréat), programa que permet a l’alumnat cursar, a partir del curs 
2017-2018, un currículum mixt que suposa fer, almenys, un terç de l’horari lectiu del batxillerat en 
llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. Per accedir 
al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu 
de Referència per a les Llengües. L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de 
batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera 
una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès. 
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IV - CURRÍCULUM ESO 

CURRÍCULUM ESO (LOMCE) 
 

Matèries comunes 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 
Llengua estrangera 3 4 3 3 
Ciències socials: Geografia i Història 3 3 3 3 
Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia 3 -- 2 -- 
Ciències de la naturalesa: Física i Química -- 3 2 -- 
Matemàtiques 3 4 4 4 
Educació Física 2 2 2 2 
Música 2 -- 2 -- 
Educació visual i plàstica 2 2 -- -- 
Tecnologia 2 2 2 -- 
Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1 1 
Tutoria 1 1 1 1 
Treball de Síntesi (S1-S2-S3) 
Projecte de recerca (S4) 

X(3) X(3) X(3) X(3) 

Servei comunitari -- -- -- X(3) 

Matèries específiques 2(1) 2(1) 2(1) 10(2) 

TOTAL 30 30 30 30 

 
(1) A 1r ESO, a 2n ESO i a 3r ESO, cal triar una  matèria optativa de 2 h., d’entre les matèries específiques i d’altres 

creades pel propi Institut 
(2) A 4t ESO, cal triar tres  matèries d’entre les matèries específiques (acadèmiques, aplicades, altres) fins a un total 

de 10 h. 
(3) Matèria obligatòria sense càrrega lectiva 

 
Matèries específiques d'oferta obligatòria  1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
Cultura clàssica   X  
Emprenedoria  X   
2LE: Francès – Portuguès  X X X X 
Reforç X X X  

 
A 4t d’ESO, l’alumnat cursarà tres de les matèries assenyalades. Les matèries optatives de quart 
curs a l’Institut Joan Brudieu (Biologia i geologia, Educació visual i plàstica, Física i química, Francès 
2LE, Informàtica, Llatí, Música, Tecnologia) s’agrupen en 3 franges. A cada franja s’ha de triar una 
matèria optativa. L.  
 
A manera de poder orientar l’alumne en la seva decisió a l’hora de l’elecció, i que aquesta pugui ser 
útil per estudis posteriors, l’Institut Joan Brudieu fa les següents recomanacions : 
 
• L’alumnat que s’orienta cap a cicles formatius  pot triar qualsevol de les matèries optatives, 

depenent de la família de cicles que després vulgui estudiar (si s’orienta cap a CAI+APD, hauria 
de triar, almenys, Biologia i geologia).  

• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat de la modalitat d’Humanitats i ciències  socials  
(Dret, Filologia, Història, Economia, etc) o cap al Batxillerat de la modalitat d’Arts  (Belles Arts, 
etc), pot triar qualsevol de les matèries optatives. 

• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat de la modalitat de Ciències i tecnologi a hauria 
d’elegir: si s’orienta cap a Ciències  (Farmàcia, Medicina, Ciències, etc) hauria de triar Biologia i 
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geologia i Física i química; si s’orienta cap a Tecnologia  (Enginyeries, Arquitectura, etc) hauria 
de triar Física i química i Tecnologia. 

• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat , però no té clara cap modalitat, hauria de saber triar, 
almenys, Biologia i geologia i Física i química 

 
FRANJA 1 
4 HORES 

 FRANJA 2 
3 HORES 

 FRANJA 3 
3 HORES 

Biologia i geologia + Ciències aplicades (1)  Biologia i geologia  Educació visual i plàstica 
Física i química + Ciències aplicades (1)  Educació visual i plàstica  Francès 2LE 
  Física i química  Informàtica (2) 
  Tecnologia (2)  Llatí 
    Música 
    Tecnologia (2) 

 
(1) Matèria compactada que agrupa dues matèries optatives (Biologia i geologia i Física i química amb Ciències 

aplicades a l’activitat professional) que tenen una part de continguts coincidents. Són incompatibles amb les 
matèries Biologia i Física i Química, respectivament, de la Franja 2. 

 
Particularitats en la distribució 

• El Treball de síntesi  a S1, S2 i S3 admet diverses formes organitzatives. A l’Institut, s’imparteix 
de forma intensiva, concentrant totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre tres i cinc 
dies, al mes de juny. 

• El Projecte de recerca  a S4 s’imparteix de forma intensiva al mes de juny.. 
 
 
Servei Comunitari 

• Objectius del projecte : 
1. Prendre consciència, analitzar i comprendre problemes socials concrets del municipi on 

viuen: la Seu d’Urgell.  
2. Conèixer el context comunitari: associacions, entitats i persones compromeses en la 

transformació social. 
3. Mantenir una mirada curiosa i crítica davant de la realitat complexa que ens envolta. 

Analitzar, sintetitzar informació, reflexionar, prendre decisions, rebutjar prejudicis 
preconcebuts.... 

4. Assolir coneixement específics per poder col·laborar en el servei comunitari. 
5. Més: 

• Aprendre a conviure 
• Aprendre a treballar en equip, a organitzar-se i a avaluar el servei que fan.  
• Fomentar el compromís personal. 
• Posar al servei de la comunitat habilitats personals.  
• Adquirir valors cívics i actitud de solidaritat, respecte, convivència, participació, 

compromís. 
• Conèixer les necessitats que tenen diferents col·lectius de la ciutat.  
• Ser responsables d’una activitat. 
• Empatitzar amb els altres. 

 
• Funcionament: 

1. El gran projecte és amb el Banc d’Aliments. L’alumnat d’S4 centrarà tots els esforços en 
aquest projecte. Participació activa en les demandes de col·laboració amb el Banc 
d’Aliments, planificació d’un gran recapte dins de l’institut, etc.   

2. Tanmateix, també hi ha dos petits projectes, un amb els Mossos d’Esquadra (internet 
segura) i l’altre amb la llar d’infants Minairons (Anglès als més petits). 

3. 10 hores de servei.  
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4. Les diferents entitats donaran una explicació a l’alumnat de les tasques que hauran de fer. 
5. El servei es farà fora d’horari lectiu. (implicació famílies) 
6. Serà avaluable i repercutirà en les assignatures de cultura i valors ètics i religió a S4.  
7. Al finalitzar el servei es lliurarà un diploma acreditatiu. 

 
 
Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de música   

 
ESO / Música  

CONSERVATORI DE MÚSICA DELS 
PIRINEUS 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LA SEU D’URGELL  
Situació A 

Si es cursen entre 3 i 4 hores 
Situació B 

Si es cursen 4 hores o més 
Reducció (convalidació) 

màxima: 
Reducció (reconeixement) màxima  

• Les matèries optatives de 1r a 
3r (2h per curs 

• Música (matèria comuna de 1r 
a 3r) 

• Una matèria optativa 
específica de 4t (fins a un 
màxim de 3 hores) 

• Les matèries optatives de 1r 
a 3r (2h per curs 

• Una matèria optativa 
específica de 4t (fins a un 
màxim de 3 hores) 

• Les matèries optatives de 1r 
a 3r (2h per curs 

• Música (matèria comuna de 
1r a 3r) 

• Una matèria optativa 
específica de 4t (fins a un 
màxim de 3 hores) 

 
• En cap de les dues situacions previstes, no es poden reconèixer ni el treball de síntesi de S1 a 

S3, ni el projecte de recerca de S4, ni la matèria de cultura i valors ètics. 
• Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la 

nota mitjana. 
• Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris 

amb els estudis de música, la sol·licitud haurà de renovar-se cada curs. L’alumnat que ho vulgui 
pot sol·licitar el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què en principi té dret. 
L’alumne/a que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el 
reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagués gaudit en cursos 
acadèmics anteriors. 

• CONDICIONS: L’alumnat que obtingui el reconeixement i/o convalidació dels crèdits de les 
Matèries optatives realitzarà les hores reconegudes en un espai a determinar sota la supervisió 
del professorat de guàrdia disponible. En el cas de les hores reconegudes de la matèria de 
Música, aquestes hores seran realitzades en la mateixa aula sota la supervisió del professorat 
de Música. En qualsevol dels dos casos, si s’escau que les hores reconegudes coincideixen en 
hores terminals de la jornada lectiva, l’alumnat podrà optar per absentar-se de l’Institut, prèvia 
autorització signada dels seus pares. 
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Simultaneïtat d’estudis de 3r i 4t d’ESO amb la prà ctica esportiva 

L’Institut Joan Brudieu pertany a la Xarxa de centres educatius d’especial atenció a la pràctica 
esportiva. Per tant, l’alumnat que estigui cursant ESO i estigui realitzant pràctica esportiva en el 
Centre de Tecnificació Esportiva Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme)  pot 
sol·licitar el següent reconeixement i/ o substitució de matèries d’acord amb allò que preveuen la 
Resolució de 19 de desembre de 2005 (R.1785/05) i la Resolució de 25 d’abril de 2006 (R.370/06) 
per les quals s’autoritzen modificacions curriculars per a les etapes d’ESO i BTX per a l’Institut Joan 
Brudieu de la Seu d’Urgell: 
 
• A l’alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva se li poden 

reconèixer les següents matèries: 
 — Educació Física (la comuna de S1 a S4) 
 — Les matèries optatives de S1 a S3 (2 h per curs). 
 — Una matèria optativa específica de S4. L’alumne/na cursarà en aquest cas només dues 

matèries optatives específiques. 
• A l’alumnat que realitza pràctica esportiva en un pla de tecnificació esportiva se li pot substituir 

la següent matèria: 
 — Tutoria (sempre i quan la seva assistència no sigui obligada i justificada a les activitats de la 

Tutoria) 
• En cap cas, no es poden reconèixer ni el treball de síntesi de S1 a S3, ni el projecte de recerca 

de S4, ni la matèria de cultura i valors ètics. 
• Les matèries que s’hagin reconegut no tindran qualificació ni computaran als efectes de càlcul 

de la nota mitjana. 
• Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris 

amb la pràctica esportiva, la sol·licitud haurà de renovar-se cada curs. L’alumnat que ho vulgui 
pot sol·licitar el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què en principi té dret. 

• CONDICIONS: Totes les hores reconegudes i/o substituïdes seran realitzades en un espai a 
determinar del centre sota la supervisió d’un docent del Centre de Tecnificació Esportiva.. 

 
 
Matèries optatives S1 (curs 2016-2017) 

Àrea Professor Nom crèdit 1T 2T 3T 

ID MSIN/EDLA/SCAP FRANCÈS SEGONA LLENGUA ESTRANGERA X X X 

TEC CSAB/MCER REFORÇ X X X 

TEC MBOS OPEN OFFICE X X X 

DIV MCER MEDIACIÓ X X X 

   6 6 6 

 
 
L’ensenyament de la Religió [LOMCE] 

L’alumnat tria una de les dues opcions de desenvolupament: 
• Matèria de Religió confessional  catòlica  
• Matèria alternativa a la religió: Cultura i valors ètics , articulada entorn del pensament humanista 

i de base filosòfica. 
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V - SERVEIS 

SERVEIS 
 
Taquilles 

 

• Comoditat per a l’alumnat. 
• Evita transportar càrregues pesades. 
• S’eviten possibles robatoris. 
• Manté la intimitat. 
• Obertura personalitzada amb combinació, 

sense claus 
• Lloguer  9 mesos del curs: 50€. (curs 2016-

2017) 
 

 
Transport escolar 

Línies de transport escolar associades a l’Institut Joan Brudieu 
(més informació a http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar ) 
 

S’han establert els següents horaris d'arribada i de sortida: 

ARRIBADA  SORTIDA 
• Tots els dies, a les 8:40 • Dilluns i dimarts: 17:20, amb dinar inclòs 

• Dimecres i divendres: 14:00, sense dinar 
• Dijous: 17:00, amb dinar inclòs i monitoratge fins a l'hora de 

sortida 

L'alumnat que hagi de sortir abans de l'horari establert haurà de portar l'autorització pertinent dels 
seus pares o tutors. 

 
� Línia CASTELLBÒ � � (dc-dv)  

07:55 Castellbò 17:55 14:25 
08:10 Aravell 17:50 14:20 
08:20 Arfa 17:40 14:10 

08:30 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 17:30 

14:00 
-- 

08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:45 La Salle 
La Valira Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:00 -- 
 

� Línia BESCARAN � � (dc-dv)  
08:10 Bescaran 17:55 14:25 

08:30 Albert Vives La Salle 
La Valira 

17:30 14:00 
-- 

08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:50 
La Salle 
La Valira Albert Vives 17:10 -- 
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� Línia ESTAMARIU � � (dc-dv)  
08:15 Estamariu 17:35 14:05 
08:30 Albert Vives Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:40 Joan Brudieu  Albert Vives 17:10 -- 

 

� Línia MONTANISSELL � � (dc-dv)  
07:55 Montanissell 18:05 14:35 
08:10 Organyà – Línia Alinyà  17:50 14:20 
08:20 Cal Maties 17:40 14:10 
08:25 el Pla de Sant Tirs 17:35 14:05 
08:30 Adrall 17:30 14:00 
08:35 Montferrer 17:25 13:55 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:45 Pau Claris Pau Claris 17:10 -- 

 

� Línia ALINYÀ � � (dc-dv)  
07:50 Alinyà 18:09 14:39 
07:55 Perles 18:05 14:35 
08:05 Fígols 17:55 14:25 
08:10 Organyà – Línia Montanissell  17:50 14:20 

 

� Línia CABÓ � � (dc-dv)  
07:50 Cabó 18:10 14:45 
08:00 Coll de Nargó 18:00 14:35 
08:10 Organyà 17:55 14:30 
08:20 Cal Maties 17:45 14:20 
08:25 el Pla de Sant Tirs 17:40 14:15 
08:30 Adrall 17:35 14:10 
08:35 Montferrer – Línia Guils del Cantó  17:30 14:05 

08:40 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 17:25 

14:00 
-- 

08:45 La Salle 
La Valira 

Albert Vives 17:15 -- 

 

� Línia GUILS DEL CANTÓ � � (dc-dv)  
07:50 Guils del Cantó 18:14 14:49 
08:35 Montferrer – Línia Cabó  17:30 14:05 

 

� Línia LA PARRÒQUIA D’HORTÓ � � (dc-dv)  
08:20 la Parròquia d’Hortó 17:40 14:10 

08:30 Albert Vives La Salle 
La Valira 

17:30 14:00 
-- 

08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:45 
La Salle 
La Valira Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:05 -- 
 

� Línia ARGESTUES � � (dc-dv)  
08:00 Argestues 18:00 14:30 
08:15 Bellpui 17:45 14:15 
08:25 Noves de Segre 17:35 14:05 

08:30 Pau Claris 
La Salle 
La Valira 17:25 

13:55 
-- 

08:35 Albert Vives Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:40 Joan Brudieu  Albert Vives 17:10 -- 

08:45 La Salle 
La Valira Pau Claris 17:05 -- 
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� Línia CALBINYÀ � � (dc-dv)  
08:15 Calbinyà 17:45 14:15 
08:35 Albert Vives La Salle 17:25 13:55 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:45 La Salle Pau Claris 17:10 -- 
08:50 Pau Claris Albert Vives  17:05 -- 

 

� Línia LLES � � (dc-dv)  
07:50 Lles 18:00 14:30 
07:55 Martinet – Línia Prullans  17:55 14:25 
08:05 Pont de Bar 17:50 14:20 
08:10 Arsèguel 17:45 14:15 
08:12 Torres d’Alàs 17:42 14:12 
08:15 Alàs 17:40 14:10 
08:20 Valls de Valira 17:38 14:08 

08:30 Albert Vives La Salle 
La Valira 

17:30 14:00 
-- 

08:35 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:40 
La Salle 
La Valira Albert Vives 17:10 -- 

08:45 Pau Claris Pau Claris 17:05 -- 
 

� Línia PRULLANS � � (dc-dv)  
07:50 Prullans 18:05 14:35 
07:55 Martinet – Línia Lles  18:00 14:30 

 

� Línia CIVÍS � � (dc-dv)  
07:55 Civís 17:55 14:25 
08:05 Sant Joan Fumat 17:50 14:20 
08:15 Argolell 17:45 14:15 
08:20 Farga de Moles 17:40 14:10 
08:25 Anserall 17:35 14:05 

08:30 Albert Vives La Salle 
La Valira 17:30 14:00 

-- 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:45 La Salle 
La Valira 

Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:00 -- 
 

� Línia TUIXENT � � (dc-dv  
07:50 Tuixent 18:05 14:35 
08:05 Cornellana 17:50 14:20 
08:10 Coll de Bancs 17:45 14:15 
08:30 Albert Vives La Salle 17:25 13:55 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:45 La Salle Albert Vives 17:15 -- 
08:50 Pau Claris Pau Claris 17:10 -- 

 
Menjador escolar 

L’alumnat que és usuari del transport escolar té dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar. 
Per a l’alumnat que no té dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar: 

• Usuaris habituals, donats d’alta del servei de menjador escolar: el preu és de 
5,75 € (IVA inclòs) 
• Usuaris esporàdics: el preu és de 6,20€ (IVA inclòs) i cal comprar els tiquets 
del servei, que es venen en pack de 5 al preu de 31€.  

(més informació a http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar ) 
 
El menú que s’hi prepara és el següent: 
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 PRIMERA SETMANA  SEGONA SETMANA  

DL 
• Arròs a la cubana 
• Salsitxa de porc 
• Làctic 

• Macarrons integrals bolonyesa 
• Barretes de lluç 
• Làctic 

DM 
• Espirals a la napolitana 
• Pollastre guisat 
• Fruita 

• Trinxat d’espinacs 
• Pit de gall dindi en salsa  
• Fruita 

DC 
• Mongeta amb salsitxa 
• Llenguado amb verdura 
• Fruita 

• Sopa de peix 
• Pollastre al forn 
• Fruita 

DJ 
• Sopa de verdures 
• Escalopa de vedella 
• Làctic 

• Fideus a la cassola 
• Croquetes 
• Làctic 

DV 
• Crema de carbassó 
• Llom estofat amb prunes 
• Fruita 

• Llenties amb xoriço 
• Hamburguesa de vedella 
• Fruita 

 
 

 TERCERA SETMANA  QUARTA SETMANA  

DL 
• Cigrons amb ou dur 
• Salsitxa de pollastre 
• Làctic 

• Pasta tricolor 
• Bacallà amb samfaina 
• Làctic 

DM 
• Tallarines amb tonyina i tomàquet 
• Mandonguilles amb pèsols 
• Fruita 

• Escudella 
• Hamburguesa de pollastre 
• Fruita 

DC 
• Arròs amb verdures 
• Salmó amb pastanaga i ceba 
• Làctic 

• Mongeta verda amb patates 
• Llom arrebossat amb all i julivert 
• Fruita 

DJ 
• Sopa de brou 
• Truita de patates a la hawaiana 
• Làctic 

• Arr`s amb salsa de bolets 
• Crestes de tonyina 
• Làctic 

DV 
• Crema de pastanaga 
• Hamburguesa de conill 
• Fruita 

• Minestra de verdures 
• Fricandó amb bolets 
• Fruita 

 
Amanides (acompanyen el menú cada dia): 
— Tipus 1: Enciam, tomàquet, cranc, olives 
— Tipus 2: Escarola, pinya, tonyina, blat de moro 
— Tipus 3: Enciam, olives, cranc, ou dur 
— Tipus 4: Mesclem (iceberg, escarola, fulla de roure), tomàquet, panses 
— Tipus 5: Enciam, ceba, pastanaga, blat de moro 
 
Durant una setmana no es repeteix cap dels cinc tipus d’amanida. 
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Horari marc general 

 HORARI MARC  
 ESO BTX - CF matí  CF tarda (dl-dt-dj-dv)  CF tarda (dimecres)  

MATÍ 

1a 08:45 a 09:40 1a 08:45 a 09:40     
2a 09:40 a 10:35 2a 09:40 a 10:35     
3a 10:35 a 11:30 3a 10:35 a 11.30     

Esb.  11:30 a 12:00 Esb.  11:30 a 12:00     
4a 12:00 a 12:55 4a 12:00 a 12:55     
5a 12:55 a 13:50 5a 12:55 a 13:50     

6a (dj)  13:50 a 14:45 6a 13:50 a 14:45     
 Din.  14:45 a 15:30 Din.  14:45 a 15:30 Din.  14:45 a 15:30 Din.  14:45 a 15:30 

TARDA 

7a (dl-dt)  15:30 a 16:25   7a 15:30 a 16:25   
8a (dl-dt ) 16:25 a 17:20   8a 16:25 a 17:20   

    9a 17:20 a 18:15 9a 17:20 a 18:15 
    Desc  18:15 a 18:45 10a 18:15 a 19:10 
    10a 18:45 a 19:40 Desc  19:10 a 19:40 
    11a 19:40 a 20:35 11a 19:40 a 20:35 
    12a 20:35 a 21:30 12a 20:35 a 21:30 

 
CFM «SMX+GAD»-1r (CF matí)  té classe les tardes de dimarts i dijous (7a i 8a hora) 

CFM «SMX+GAD»-2n (CF tarda)  té classe el matí del dimecres (4a, 5a i 6a hora) 
 
 
Llibres 

Des del curs 2012-2013, l'AMPA, conjuntament amb la DIRECCIÓ de 
l'Institut, té contractats els serveis de l'empresa IDDINK per organitzar 
la l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles i per tal d’oferir el 
Projecte de reutilització de llibres. IDDINK s'encarrega de gestionar 
la venda de llibres nous i usats (els anomenats ecoBooks ) i de la seva 
recollida al finalitzar el curs. Després l’empresa els verifica i els prepara per lliurar-los posteriorment 
al setembre. 
 
Amb aquest sistema les famílies tenen la possibilitat d'adquirir tots els llibres de text amb un estalvi 
mínim del 55% sobre el preu dels nous, sempre i quan es tornin en bon estat a final de cur s. Si 
l’empresa no tingués suficients llibres usats us els enviarà nous, però sempre us respectarà l’estalvi 
mínim del 55%, independentment de si el llibre us arriba nou o usat.  
 

 
 
S’ha escollit aquest projecte de reutilització de llibres amb l’empresa IDDINK pels següents motius: 
• Garanteixen un estalvi tant en el cas de llibres nous, com en el cas de llibres reutilitzats. 
• Porten quasi 90 anys fent el mateix, amb provada solvència, a altres països d’Europa, com 

Holanda, que és el país d’origen. A Catalunya, s’implanten a partir del 2009. 
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• Són l’única empresa del sector amb una plataforma logística i tecnològica especialitzada en la 
reutilització de llibres de text i amb una qualitat garantida per la ISO 9001. 

• És un sistema molt flexible, ja que cada família pot escollir entre: 
1) Comprar els llibres nous i/o reutilitzats  (ecoBooks ), de lectura a IDDINK. 
2) Adquirir alguns llibres a través d’IDDINK i la resta en un altre lloc. 
3) No comprar cap llibre a través d’IDDINK i comprar-los en un altre lloc. 

 
Les llistes de llibres apareixen a finals del mes de juny i es publiquen a la pàgina web de l’Institut. 
 
 
Ordinadors 

Amb la voluntat de l’Institut Joan Brudieu de continuar avançant amb la digitalització de la pràctica 
educativa, ara que tot el centre està adaptat a les noves tecnologies, es recomana  a l’alumnat nou 
de 1r d’ESO per al curs 2017-2018, així com a l’alumnat nou de la resta de cursos d’ESO, que 
adquireixi, si és que no el té, el seu propi portàtil, al mercat lliure, amb les següents característiques 
mínimes: 
 

 
 

* No recomanem l'ús de Tablets, ja que durant el curs s'utilitzen programes que hi presenten 
incompatibilitat o requereixen l'ús de ratolí i teclat per a poder treballar correctament. 
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ALEXIA 

Alexia és una plataforma de comunicació àgil i senzilla de comunicació per a tota la comunitat 
educativa. S’hi pot accedir a la informació a través de la icona ALEXIA que es troba a la pàgina web 
de l’Institut, a partir del nom d’usuari i la contrasenya que us envia l’Institut via correu electrònic. 
 

 

 
 

 
• Seguiment amb l’alumne: 

	 Veure l'horari de classe. 
	 Veure els professors i tutors. 
	 Accedir a informació diària: 

� Absències / Retards 
� Comportament / 
� Observacions / Controls. 

	 Justificar incidències. 
	 Agenda Escolar. 

 
• Comunicació amb l’Institut: 

	 Veure la galeria d’imatges. 
	 Consultar el taulell d’anuncis. 
	 Participar en enquestes online. 
	 Rebre notificacions automàtiques via correu electrònic i SMS de nova informació a la 

plataforma. 
	 Consultar les qualificacions. 
	 Rebre comunicats. 
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Videovigilància 

 

 
 
a) Finalitat 
 
La finalitat és garantir la seguretat dels béns i les persones que accedeixen físicament a les 
dependències de l'institut. Els usos del fitxer són els derivats de la gestió de la seguretat i la captació, 
gravació, transmissió, conservació i emmagatzemament d’imatges. 
 
b) Proporcionalitat  
 
L’ús de dispositius de videovigilància a les instal·lacions de l’Institut Joan Brudieu es porta a terme 
com a via de menor intrusió en els drets de les persones, donant compliment al principi d’intervenció 
mínima. 
 
c) Situació  
 
Les càmeres de vigilància emprades a l’interior  de l’Institut Joan Brudieu romanen ubicades a tallers 
de tecnologia, aules d'informàtica, despatxos d'equip directiu, administració, departament de llengua 
castellana i passadissos de l’edifici, i capten les imatges de tota persona que accedeixi o es trobi a 
aquests espais.  
 
Les càmeres de vigilància emprades a l’exterior  de les instal·lacions de l’Institut Joan Brudieu estan 
ubicades a les façanes de l’edifici, i capten les imatges de les persones que accedeixen al recinte 
de l’Institut Joan Brudieu i l’abandonen des de la seva obertura fins al seu tancament.  
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VI - ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 

Què és l’AMPA de l’Institut Joan Brudieu? 

És una associació de pares i mares d’alumnes del centre que es 
reuneixen periòdicament per decidir plegats com contribuir a la millora 
de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. El 
seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els 
diversos sectors de la comunitat educativa. 
 
Per què és important l’AMPA a Secundària? 

Amb l’actual sistema educatiu, el paper de les AMPA als instituts ha adquirit una nova dimensió com 
a conseqüència de l’escolarització d’alumnat a partir dels 12 anys, cosa que ha de suposar una 
major implicació dels pares en la gestió, participació i organització d’activitats al centre. 
 
Quins són els seus objectius bàsics? 

- Participar en la gestió del centre, per mitjà del Consell Escolar. 
- Col·laborar i participar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació 

d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 
- Proposar i/o programar activitats per l’alumnat  
- Promoure activitats de formació de pares 
- Potenciar l’organització de l’alumnat 
- Facilitar la col·laboració del centre amb el seu entorn social 
- Canalitzar les propostes dels pares als òrgans corresponents 
 
Com es pot participar? 

S’ha de partir de la premissa que l’AMPA és uns institució legal i voluntària de la qual poden formar 
part tots els pares i mares que tinguin fills al centre. Tots els pares i mares de l’institut poden ser 
representants i contribuir a la millora de l’educació. La junta directiva us convidar a participar-hi com 
un dret que teniu, però també com una obligació. Es pot participar de les següents formes: 
- Associant-se , la quota és per família i no per fills. 
- Assistint als actes i reunions  que convoca l’AMPA, la junta ordinària és el tercer dimarts de 

cada mes. 
- Participant en les comissions de treball  creades per la Junta Directiva de l’AMPA. (Pla 

d’entorn, Xarxa d’AMPES, Comissions internes de l’INS (econòmica, de convivència, etc), 
esports, convivència butlletí informatiu.) 

 
Reunions de la Junta 

Es reuneix el tercer dimecres de cada més, a les 20.30h 
L’adreça electrònica, ampajoanbrudieu@gmail.com 
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VI - CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

Presentació de sol·licituds 

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins 
el termini que s’indiqui. Si la sol·licitud s’ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web 
del Departament d’Ensenyament, un cop enviades les dades a través d’aquesta eina informàtica, 
cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la 
dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d’escolarització. 
 
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. S’hi poden indicar 
diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La 
presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. 
 
 
Calendari previst 

Presentació sol·licituds 23 de març al 4 d’abril 
Presentació de documentació fins al 7 d’abril 
Publicació de llistes amb el barem provisional 24 d’abril 
Presentació de reclamacions 25 al 27 d'abril 
Publicació de llistes amb el barem definitiu  
un cop resoltes les reclamacions 3 de maig 
Sorteig del número per al desempat 4 de maig 
Publicació de llistes ordenades definitivament 8 de maig 
Publicació de les llistes d’admesos  2 de juny 
 
Període de matriculació per a alumnat preinscrit  
 amb plaça assignada (1r d'ESO) 12 al 16 de juny 
Període de matriculació per a alumnat preinscrit 
 amb plaça assignada  
 o confirmació de plaça assignada en cas d’alumnat 
 pendent de l’avaluació de setembre (2n, 3r i 4t d' ESO) 26 de juny al 30 de juny 
 
Període de matriculació extraordinària d'ESO 
pels pendents d'exàmens de setembre 
(3 o més matèries suspeses) 6 al 8 de setembre 
 
 
Documentació que cal presentar per fer la preinscri pció 

• Imprès de sol·licitud que faciliten els centres, a l’oficina municipal d’escolarització i al web del 
Departament, a l’adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio. La sol·licitud es pot presentar al 
centre demanat en primer lloc o a l’oficina municipal d’escolarització. 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna  o de la targeta de residència on consta el NIE 
en el cas de l’alumnat estranger. 

• Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor/ra o guardador/ra  de fet o de la targeta de 
residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. 

• Certificat o volant d'empadronament i convivència  (alumnat que viu fora del municipi de la 
Seu d'Urgell) 

• Original i fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o 
alumna es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar 
Social i Família. 
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• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa  o monoparental  vigent. 
• Original i fotocòpia del la TSI (targeta sanitària individual). 
• Original i fotocòpia del carnet de vacunacions  on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les 

dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, ha de presentar-se un certificat 
mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si les nenes o 
els nens no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal 
presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 

 
 
Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol· licituds  

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació pri mària, l'ESO i batxillerat , s'apliquen els 
següents: 
 

1. Criteris generals  
o Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts . 
o Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només 

una opció):  
� Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts . 
� Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts . 
� Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts . 
� A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts . 

o Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts . 
o Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 

punts . 
o En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana. 

 
2. Criteris complementaris  

o Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts . 
o Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi 

inclouen les persones celíaques): 10 punts . 
o Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments 

declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació 
primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al 
centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts . 
 

3. Criteris específics de prioritat 
o Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits. En 

l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els 
alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments 
professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment. 
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VII SI VOLEU SABER-NE MÉS... 

 
 
Web Institut Joan Brudieu: 
http://www.insjoanbrudieu.cat 
que redirecciona cap a 
http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/ 
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