Institut Teresa Pàmies
Travessera de Gràcia 357 · 08025 Barcelona · Tel. 934 353 708 · www.instpamies.cat · instpamies@xtec.cat ·

 @INSTPamies

Qui som?
L’Institut Teresa Pàmies és un centre públic d’ensenyament secundari situat al districte d’Horta-Guinardó, a l’encreuament amb Gràcia i
l’Eixample. Actualment escolaritzem 455 nois
i noies i comptem a l’ESO amb tres línies, que
distribuïm en quatre grups-classe amb tutories

independents. Així, obtenim quatre grups reduïts
i heterogenis amb 22-23 alumnes per grup de
1r a 4t d’ESO per tal d’afavorir tant la gestió del grup com l’atenció personalitzada dels
aprenentatges dels estudiants i de les seves heterogeneïtats.

Pel que fa al Batxillerat, que actualment compta amb 94 nois i noies, tenim dues línies a 1r i 2n i les
modalitats científico-tecnològica i l’humanístico-social.

Com ens organitzem?
Cada estudiant té un tutor/a de grup, que és qui l’acompanya i l’aconsella i fa d’interlocutor del centre amb les
famílies.


Cada curs té:
 U
 n orientador/a en contacte permanent amb els tutors que detecta i tracta les necessitats educatives acadèmiques i
emocionals de l’alumnat.
 U
 n coordinador/a de nivell, que es troba setmanalment, per una banda, amb el coordinador d’ESO i, per una altra
banda, amb els tutors del seu curs per gestionar el dia a dia dels grups i fer el seguiment dels estudiants.
 U
 n equip docent integrat pels professors que intervenen a l’aula i és responsable de l’avaluació i de la resta d’aspectes acadèmics.

Comencem a les 8.30h i acabem a les 15h. Així, fem
de manera compactada 3+3 sessions amb mitja hora
d’esbarjo a 2/4 de 12h. Al pati descansem, esmorzem i organitzem activitats esportives. Quan sortim a
les 15h és hora de dinar. A la tarda, els estudiants
poden venir a les activitats extraescolars de l’AFA,
al programa de reforç escolar Èxit, a l’Èxit d’anglès,
quedar-se a la biblioteca o apuntar-se a un dels
cursos d’anglès que l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
ens ofereix. Tenim també un club de lectura propi
per a tota la comunitat educativa i obert al barri,
punt de trobada on compartir experiències i xerrades literàries, i El Pàmies en família, el nostre cicle de
xerrades formatives per a les famílies en què aprenem de la mà d’experts els aspectes rellevants de
l’adolescència.



L’horari



Trets diferencials

Fruit de la nostra personalitat, hem desenvolupat un seguit de trets diferencials que guien la vida quotidiana del centre.

 EL VALOR DE LA CONVIVÈNCIA
Al Pàmies hi convivim més de 500 persones entre estudiants, docents, educadors, i personal d’administració i serveis. Som una petita comunitat tan diversa com l’entorn que ens acull i gaudim d’un bon ambient perquè sabem que ens és imprescindible per a un mateix i per als
altres. Com a referència tenim els nostres Costums de convivència, basats en el sentit comú i en el diàleg, útils per poder conviure en un
ambient de respecte mutu i solidaritat. Complir-los és ajudar-nos.

 COMPROMÍS AMB L’EQUITAT
Valorem especialment la igualtat d’oportunitats. Estem atents a la diversitat de capacitats, d’estils, de graus de motivació, etc. A banda de
l’acció tutorial i del seguiment dels equips docents, hem unit el departament d’Orientació a la unitat de Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva
(SIEI) per tal de garantir que cada curs té el seguiment exclusiu d’una referent professional d’orientació educativa. També comptem amb
Aula d’Acollida i els Plans de Suport Individualitzats (PSI) necessaris per atendre les necessitats educatives especials.

 S’APRÈN FENT
Creiem fermament que els aprenentatges han de posar-se en pràctica, i ho fem, dins i fora de l’aula, des de les diferents matèries. Comptem
cada curs amb una vintena de sortides i activitats extres per nivell que ens ajuden a connectar amb l’entorn immediat (biblioteques, mercat,
parcs, etc.) i amb les propostes culturals de la ciutat (al teatre, museus, etc.). També tenim de 1r a 3r d’ESO una franja setmanal de 2h de
treball globalitzat (Projectes), 3h setmanals de projecte extern a 4t d’ESO (En Residència), diferents matèries optatives d’investigació i recerca (Medi ambient, Meteorologia, Fem la nostra revista, etc.) i l’optativa Francès, amb continuïtat de 1r a 4t d’ESO. Un equip impulsor format
per docents dels diferents departaments revisa, crea i estableix treballs globalitzats, i repensa els processos d’ensenyament-aprenentatge
amb l’assessorament de l’agrupació de centres Xarxa de Competències Bàsiques de la qual formem part.

 LES NOVES TECNOLOGIES
Som pioners en l’ús de les xarxes d’informació i comunicació. Tenim un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) propi consolidat de fa anys, el
nostre millor aliat per tal que els estudiants treballin en equip i en xarxa els documents, presentacions, fulls de càlcul, etc. Cada estudiant i
docent té el seu compte amb accés a les eines que faciliten la comunicació i la realització compartida de tasques (editor de textos, fulls de
càlcul, presentacions en línia, Classroom, etc.), ordinadors a l’abast, xarxa wifi i equipament audiovisual a totes les aules.

 SOSTENIBILITAT
Per construir un món millor i més sostenible, hem de començar per intervenir en el nostre entorn immediat. Per això impulsem l’educació
mediambiental a través del projecte Escoles + Sostenibles i la posem en pràctica a l’hort o a les zones enjardinades conjuntament amb
associacions del barri i en campanyes de sensibilització. La nostra fisonomia canvia, i millora la implicació cívica envers l’entorn immediat
dels qui convivim al centre.

 APRENENTATGE MULTILINGÜE
L’anglès és la nostra primera llengua estrangera, l’aprenem en grups reduïts i n’impulsem el seu ús amb estades lingüístiques (colònies),
activitats transversals al centre (English Week) i com a llengua vehicular en algunes hores de taller o laboratori. Com a segona llengua
estrangera comptem amb el francès, en la franja de matèries optatives d’ESO amb aprenentatge gradual, com a matèria específica a 1r
i 2n de Batxillerat i amb intercanvis lingüístics amb escoles franceses. A través de la nostra AFA tenim també un conveni amb l’Escola Oficial
d’Idiomes (EOI) per tal que l’alumnat que vulgui millorar l’anglès o el francès o iniciar-se en l’alemany pugui fer-ho al centre mateix, a les
tardes, amb professorat i metodologia de l’EOI i titulacions oficials.

 SORTIM, VIATGEM, CELEBREM
A més de les sortides per nivell lligades als aprenentatges d’aula, tenim tres escapades més llargues: les colònies de 1r i 2n d’ESO, l’esquiada de 3r i 4t d’ESO i el viatge de 1r de Batxillerat. Sortim per aprendre i aprenem a conviure. També tenim algunes festes que celebrem
especialment, tots junts; les més destacades, el nostre Carnaval i el Sant Jordi; i activitats que aturen el dia a dia del centre, la Jornada
Esportiva i la English Week, moments únics marcats al nostre calendari.

Equipaments

“La participació realment activa de l’alumnat
només pot existir si l’escola està lligada a la vida.”
Antonio Gramsci
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