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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. 
 
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.  
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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. 
 
� 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 
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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 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 . 
 
 
L’INSTITUT JOAN BRUDIEU, AVUI: CENTRES ADSCRITS 
 
L’Institut Joan Brudieu és l’institut públic d’ensenyament secundari de referència de la comarca de l’Alt Urgell. Creat 
l’any 1933, l’Institut té adscrits gairebé a totalitat de les escoles públiques de la comarca de l’Alt Urgell, excepte els 
situats al sud de la comarca, i també té adscrites les escoles més occidentals de la comarca de la Cerdanya. 
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 Els Agols 

Montferrer 
 

    
Escola Arnau Mir 

el Pla de Sant Tirs 
Escola Portella Blanca 

Lles de Cerdanya 
Escola Pere Sarret 

Martinet 
Escola Ridolaina 

Montellà 
 

   
Escola el Puig 

Prullans 
Escola Sant Climent 

Coll de Nargó 
Escola Miret i Sans 

Organyà 
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Escola de Tuixén 

Tuixén 
Escola Mossèn Albert Vives 

la Seu d’Urgell 
Escola Pau Claris 

la Seu d’Urgell 
 
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 i Desenvolupament d'aplicacions web [família Informàtica i 
comunicacions], en règim d'alternança 

— 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. 

 
• Lligat amb els estudis d’FP, s’han aconseguit: 

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

— Pla d’impuls de l’anglès per a joves d’entre 18 i 30 anys que estudiïn CFS 
— 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 
— Centre adscrit al Servei de Reconeixement d’Aprenentatges assolits per experiència laboral 
— Institut d’Atenció a la Pràctica Esportiva: Piragüisme i Esquí de Fons 
— Institut formadors del Institut formador del pràcticum del màster en formació del professorat 

 
 
 

II - MISSIÓ – VISIÓ – VALORS DE L’INSTITUT 

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  
 
 
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 
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III - PROJECTES DE L’INSTITUT 

 
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  

Programes 
d’Innovació 
Educativa 

eduCAT2.0  
 
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 . 
 
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. 
 
Salut i Escola (Departaments Salut i Educació)  

El programa Salut i escola  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  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. 
 
Escoles Verdes  

El programa Escoles Verdes  queda inclòs dins el programa d’Educació ambiental . 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. 
 
eduCAT2.0  

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 
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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. Amb el context de la crisi econòmica, 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 , amb 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. 
• 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. 
 
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. 
 
 

Projecte de Qualitat  
i Millora Contínua (PQiMC)  Projecte per a la Millora  

de la Qualitat dels centres  
Educatius Públics (PMQCE)  Pla Estratègic per a la promoció 

de l’autonomia de centres (PAC09)  

 
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 
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Govern 2007-2010, promou el Projecte per a la millora de la qualitat dels centre s 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).  
 
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, centrats en la millora dels resultats educatius, de cohesió social i 
de millora de la confiança dels seus grups d’interès. 
 
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. 
 
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 resultats educatius i la cohe sió 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.  
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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. 
 
 

Projecte «Institut 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  

Altres 

Projecte 3E  
 
Projecte «Institut d’Atenció a la Pràctica Esportiva»  

• 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 roman inclòs dins la Xarxa d’instituts de secundaria amb una especial ate nció 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. 
• 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 
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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.  
 
Projecte 3E: Ensenyament, Empresa, Emprenedoria  

� 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. 
 
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 . 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. 
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IV - CURRÍCULUM ESO (LOE) 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
 
El currículum inclou les competències bàsiques següents:  
 
Competències transversals 
a) Les competències comunicatives: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competències artística i cultural  
 
b) Les competències metodològiques: 
3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d'aprendre a aprendre  
 
c) Les competències personals: 
6. Competència d'autonomia i iniciativa personal  

Competències específiques centrades en conviure i 
habitar el món: 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el 

món físic 
8. Competència social i ciutadana 

 
CURRÍCULUM ESO (LOE) 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
 MC MO MC MO MC MO MC MO 
Llengua catalana i literatura 3  3  3  3  
Llengua castellana i literatura 3  3  3  3  
Matemàtiques 3  4  3  4  
Llengua estrangera (ANG o FRA) 3  3  3  3  
Ciències de la naturalesa: BIO i GEO 3    2   3* 
Ciències de la naturalesa: FIS i QUI   3  2   3* 
Tecnologies / Tecnologia (S4) 2  2  2   3* 
Ciències socials, geografia i història 3  3  3  3  
Educació visual i plàstica 3    1   3* 
Música   3  1   3* 
Educació física 2  2  2  2  
Treball de síntesi X  X  X    
Projecte de recerca       X  
Tutoria 1  1  1  1  
Educació ètico-cívica       1  
Educació per a la ciutadania i els drets humans      1    
Informàtica        3* 
Llatí        3* 
Segona llengua estrangera        3* 
Religió (opcional) / Activitats alternatives 2  1  1  1  
Matèries optatives  2  2  2  9 

Total 30 h. 30 h. 30 h 30 h 
     

 
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.  
 
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. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (14 Primaria Fulleto Portes obertes pares) pot quedar obsolet una vegada imprès (7-març-14) Pàgina 
13 de 24 

 

• 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 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 
3 HORES 

 FRANJA 2 
3 HORES 

 FRANJA 3 
3 HORES 

Biologia i geologia  Biologia i geologia  Educació visual i plàstica 
Física i química  Educació visual i plàstica  Francès 2LE 
  Física i química  Informàtica 
  Tecnologia  Llatí 
    Música 
    Tecnologia 

 
Particularitats en la distribució  

• A diferència del que marca el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 
l'ensenyament secundari obligatori (ESO). [DOGC núm. 4915 - 29/06/2007], la matèria anomenada Música  
s’imparteix a 2n i l’anomenada Educació visual i plàstica  a 1r. 

 
• Es compleixen totes les hores de desdoblament preceptives a les matèries establertes: NAT, TEC i 1LE (1 h): en tota 

l’etapa, en una de les hores setmanals d’aquestes matèries, el grup no sobrepassarà els 20 alumnes. 
• Les hores preceptives de desdoblament més les hores lectives destinades a l’atenció a la diversitat, permeten fer els 

grups flexibles de totes les matèries instrumentals (CAT, CAS, MAT) i de les matèries de 1LE, NAT i TEC. 
Concretament, de cada dos grups oficials, en fem tres subgrups. Si és possible, també es desdobla la matèria de 
SOC, a S1 i a S2: concretament, de cada dos grups oficials, en fem tres subgrups. 

• Si s’escau un 5è grup, aquest no té diversitat. 
 
• 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.. 
 
• Les Matèries optatives de S1, S2  i S3 es faran trimestrals, per tal de fer coincidir la nota amb el trimenstre natural i, 

per tant, amb l’avaluació. 
 
Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de música  

L’alumnat que estigui cursant ESO i estudis de música en l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell , escola de 
música autoritzada, pot sol·licitar el següent reconeixement de matèries: 
 
• Si hi cursa estudis de música amb una dedicació horària  d’almenys tres hores setmanals  pot sol·licitar al director 

o directora del centre de secundària el reconeixement de les següents matèries: 
 — Matèries optatives de S1 a S3 (fins a un màxim de quatre hores per curs). S’hi inclou la matèria Alternativa a la 

Religió, entesa com a Matèria optativa. En cap cas, l’oferta estricta de Religió, sigui confessional o no 
 — Una matèria optativa específica de S4. L’alumne/na cursarà en aquest cas només dues matèries optatives 

específiques, cap de les quals no podrà ser la música. 
• Si hi cursa estudis de música amb una dedicació horària mínima de quatre hores setmanals  pot sol·licitar al 

director o directora del centre de secundària el reconeixement de les següents matèries: 
 — Matèries optatives de S1 a S3 (fins a un màxim de quatre hores per curs). S’hi inclou la matèria Alternativa a la 

Religió, entesa com a Matèria optativa. En cap cas, l’oferta estricta de Religió, sigui confessional o no 
 — Una matèria optativa específica de S4. L’alumne/na cursarà en aquest cas només dues matèries optatives 

específiques, cap de les quals no podrà ser la música. 
 — Música (la comuna de S1 a S3) 
• En cap dels dos casos, no es poden reconèixer ni el treball de síntesi de S1 a S3 ni el projecte de recerca a S4. 
• 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 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 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 
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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. 

 
Simultaneïtat d’estudis de 3r i 4t d’ESO amb la pràcti ca 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: 
 
• Reconeixement de les següents matèries: 
 — Matèries optatives de S3 (fins a un màxim de quatre hores per curs). S’hi inclou la matèria Alternativa a la 

Religió, entesa com a Matèria optativa. En cap cas, l’oferta estricta de Religió, sigui confessional o no. 
 — Una matèria optativa específica de S4. L’alumne/na cursarà en aquest cas només dues matèries optatives 

específiques, cap de les quals no podrà ser la música. 
 — Educació Física (la comuna de S3 i S4) 
• Substitució de 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 S3 ni el projecte de recerca a S4. 
• 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 2013-2014)  

Àrea Professor Nom crèdit 1T 2T 3T 

GH  LA VOLTA AL MÓN EN 20 HORES  X X 

TEC MDOV OPEN OFFICE X X X 

TEC MGRC COMPETICIÓ D’AVIONETES X X X 

EF EISE INTEGRACIÓ A TRAVÉS DE L’ESPORT X X X 

ID JCMV LLENGUA I CULTURA PORTUGUESA X X X 

DIV CHER REFORÇ X X X 

DIV SAMO REFORÇ X X X 

DIV MCER FOTOGRAFIA – TRACTAMENT DE LA IMATGE FIXA X X X 

   7 8 8 

 
L’ensenyament de la Religió  

L’alumnat tria una de les dues opcions de desenvolupament: 
• Matèria de Religió . Aquí ha de triar una de les dues opcions: 

— Religió confessional  (catòlica, evangèlica, jueva o islàmica) 
— Història i cultura de les religions  (estudi de les religions des d’un enfocament no confessional) 

• Matèria optativa: Activitats alternatives , que en cap cas comporten l'aprenentatge de continguts curriculars 
associats al coneixement del fet religiós, ni a qualsevol àrea de l'etapa. 

 
La qualificació de la matèria de Religió , indistintament de l’opció triada, ja sigui la confessional , ja sigui la Història i 
cultura de les religions , no serà computable en les convocatòries en les que han d'entrar en concurrència els 
expedients acadèmics, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat i de lliure concurrència de tot l'alumnat. 
 
La qualificació de les Activitats alternatives  computa en el paquet anomenat Matèries optatives, fent mitjana amb les 
pròpiament anomenades optatives i, més tard, amb l’anomenat Treball de síntesi (S1-S2-S3) o Projecte de recerca (S4) 
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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 2013-2014) 

 

 
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 ) 
 

� 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 -- 

 

� 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 -- 
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� 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 -- 

 

� 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 -- 
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� 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  

Al llarg d'aquest curs escolar, i d’acord amb la fixació de preus màxims que ha establert IAUSA (Iniciatives Al Urgell, SA) 
a la Comissió de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el cost del menú del menjador per a tot usuari que no sigui 
de transport escolar és de 6,80 €. Si es té un abonament de 20 dies, el preu del servei és de 5,55 €. 
(més informació a http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar ) 
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Horari marc general  

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

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     

MATÍ 

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 

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 

TARDA 

    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, ha decidit contractar els serveis de 
l'empresa IDDINK per organitzar la l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles i per tal d’engegar un projecte 
de reutilització de llibres  
 
IDDINK s'encarrega de gestionar la venda de llibres nous i usats (els anomenats, ECO-books) i de la recollida d’aquests 
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 del 50% 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 del 50%, 
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. 
• 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 (ECO-books) 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  

El Departament d’Ensenyament deixà de subvencionar els portàtils escolars i, per tant, suprimí el finançament dels 
netbooks per a l’alumnat, tot emmarcat en el projecte estatal “Escuela 2.0”, a Catalunya anomenat EDUCAT 2.0. Fins en 
aquell moment, la Generalitat aportava 150 euros per alumne per a la compra de netbooks (la família pagava 150 euros 
més), però, amb l’actual context econòmic, ja no hi haurà més diners públics. 
 
La voluntat de l’Institut Joan Brudieu és de continuar amb la digitalització de la pràctica educativa, ara que tot el centre 
està adaptat a les noves tecnologies. 
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Per aquest motiu, es recomana  a l’alumnat nou de 1r d’ESO per al curs 2014-2015, 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: 
 

 ORDINADORS PORTÀTILS  
DE 15.6’’  (RECOMANAT) 

TABLETS  
DE10,1"  O SUPERIOR 

MAQUINARI  Requisits mínims que hauria de tenir l'equip per ta l de poder dur a terme les tasques 
amb les aplicacions utilitzades al centre: 

Processador  • Intel® Celeron 1005M (1.9 GHz) • Intel Atom 
Memòria  • RAM 4GB DDR3 • RAM 2GB 
Disc dur  • 320 GB S-ATA • 64GB (cal tenir en compte que aquests  

dispositius tenen poca capacitat 
d'emmagatzematge en comparació 
amb els ordinadors portàtils) 

Connectivitat  • per Ethernet i Wi-Fi • WLAN: 802.11 agn 
Pantalla  • 15.6" LED HD (1366 x 768) 16:9 Gloss • 10.1" 
Connexions   • 1 x Micro USB 2.0 o 1 x USB 2.0 
Sistema 
operatiu 

• Microsoft Windows 7 o 8 • Windows 8 (sota cap concepte la tablet  
ha de portar sistema operatiu Android o iOS) 

Altres  • Ha de ser compatible amb l'ús de teclat i ratolí 
PREU   
 • El preu d' un equip amb les 

característiques anteriorment 
esmentades oscil·la entre  
els 300 i 400€. 

• El preu d' un equip amb les  
característiques anteriorment 
esmentades oscil·la entre 
els 350 i 500€. 

 
 
ALEXIA  

Alexia és una plataforma de comunicació per a tota la comunitat educativa. S’hi pot accedir a la informació des de 
qualsevol navegador actualitzat, tot i que sembla ser que l’IE9 dóna problemes, a través de la icona ALEXIA que es 
troba a la pàgina web de l’Institut. A continuació us apareix una pantalleta on heu de seleccionar la via d’entrada a 
ALEXIA WEB, així com enllaços als diferents manuals d’usuari explicatius. Seguidament, apareix l’espai on heu 
d’introduir el codi d’usuari i contrasenya que se us ha proporcionat. 
 

  
 
El primer cop que l'usuari accedeixi a Alexia Web haurà d'omplir els camps que apareixen com a “Dades obligatòries”. 
En cas que el sistema ja conegui les dades no serà necessari tornar-les a escriure. Alexia permetrà que l'usuari les 
canviï, enregistrant-se a la fitxa personal. SI l'usuari modifica la pregunta secreta, aquesta quedarà gravada a la fitxa de 
l'usuari 
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L'usuari haurà d'acceptar les condicions d'ús, marcant les caselles corresponents: 

 
 
En cas d'oblidar la contrasenya, l'usuari podrà prémer sobre "Ha oblidat la seva clau d'accés?", del quadre inicial. El 
sistema li demanarà que escrigui el mail relacionat amb el compte d'usuari, on, posteriorment, rebrà la clau d'accés 
 

 
 
Quan l'usuari roman durant uns minuts amb l'accés obert però sense navegar, Alexia Web protegeix el sistema. 
D'aquesta manera, passat un espai de temps i abans de poder realitzar qualsevol nove acció, apareixerà una pantalla 
com la que mostra la figura 1, en la que es demana a l'usuari que torni a escriure les seves dades d'accés 
 
La pantalla d'inici està basada en el concepte “Dashboard” o tauler de comandament, amb el que des d'un mateix espai 
s'ofereix a l'usuari tota la informació i eines necessàries per a desenvolupar les seves tasques de forma senzilla i eficaç. 
 
La pantalla d'inici consta de dues seccions: 
• Capçalera , en la que l'usuari podrà trobar:  

— Accés a la pàgina principal. 
— Menú: en col·locar el cursor sobre este l'espai, apareixerà el conjunt de categories i funcions. 
— Nom del centre: si l'usuari té permís podrà visualitzar la fitxa del centre. 
— Curs actiu. 
— Nom de l'usuari: des del que podrà accedir a la seva fitxa personal. 
— Sortir: funció amb la que podrà tancar la sessió. 
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• Cos : en aquest espai l'usuari trobarà les categories d'informació des de les que podrà realitzar les consultes i/o 
tasques. 

 

 
 
Alexia Web distribueix tota la informació a la que l'usuari té accés agrupant-la en categories d'informació. Depenent de 
les llicències contractades pel centre educatiu, del rol de l'usuari i dels permisos que aquest tingui assignats, Alexia 
oferirà les següents categories d'informació: 
• Agenda:  ofereix la gestió de cites tenint en compte la seva procedència. 
• Aniversaris:  mostra les dates i edats dels alumnes que en els propers 7 dies celebraran el seu aniversari. 
• Comunicats:  mostra els 4 últims comunicats i anuncis del tauler pendents encara de lectura. 
• Enllaços:  ofereix aquelles adreces externes destacades pel centre. 
• Les meves àrees:  mostra fins a un màxim de 10 àrees. (Activa per a professors i alumnes). 
• Seguiment escolar:  informa sobre el rendiment escolar de l'alumne. (Activa per a famílies i alumnes) 
• Els meus fills:  permet l'accés a la fitxa del fill/s. (Activa per a famílies) i la família podrà fer consultes relacionades 

directament amb els resultats acadèmics i el comportament del seu fill. Per accedir a la fitxa personal del seu/seva 
fill/a haurà de situar el cursor sobre el seu nom. Des de la pantalla emergent podrà accedir a la fitxa del alumne. 
Aquesta ofereix diverses possibilitats, com consultar les notes, els butlletins, les incidències produïdes, justificar-les i 
d'altres. 
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VI - ASSOCIACIÓ DE PARES 

Què és l’APA 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’APA a Secundària?  

Amb l’actual sistema educatiu, el paper de les APA 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’APA 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’APA, la junta ordinària és el tercer dimarts de cada mes. 
- Participant en les comissions de treball  creades per la Junta Directiva de l’APA. (Pla d’entorn, Xarxa d’Apes, 

Comissions internes de l’INS (econòmica, de convivència, etc), esports, convivència butlletí informatiu.) 
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VI - CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

Calendari  

Presentació sol·licituds del 11 al 21 de març 
Llistes baremades provisionalment 1 d'abril 
Reclamació al barem 2, 3 i 4 d'abril 
Llistes baremades un cop resoltes les reclamacions 10 d'abril 
Publicació de les llistes d’admesos  15 de maig 
 
Període de matriculació (1r d'ESO) del 10 al 13 de jun y 
Període de matriculació o confirmació de plaça 
(2n, 3r i 4t d'ESO) del 23 al 27 de juny 
 
Període de matriculació extraordinària d'ESO 
pels pendents d'exàmens de setembre 
(3 o més matèries suspeses) del 8 al 12 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. 
• 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. 
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VII SI VOLEU SABER-NE MÉS... 

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

 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
  

  
 

   
 

  
  

 

 

 
 


