


El Centre d’Estudis Montseny es 
va fundar l’any 1967. Avui és una coo-
perativa de pares i mares de l’alumnat 
del Centre, gestionada per un Consell 
Rector escollit d’entre els socis de 
l’entitat. La participació plena en la 
gestió de la cooperativa haurà de 
formalitzar-se en el moment de la 
matriculació en el Centre.

El CE Montseny s’identifica amb 
els propòsits que motivaren la seva 
creació:

El CE Montseny és una escola 
cooperativista i com a tal els pares 
i mares participen i utilitzen tots els 
mecanismes de funcionament que els 

Estatuts i la Normativa d’organització i 
funcionament de centre (NOFC)

El CE Montseny és i vol ser ideolò-
gicament pluralista en la vessant 
política. Això significa en aquest cas 
respecte envers totes les ideologies i 
voluntat d’intentar donar a l’alumnat 
les informacions tan objectives com 
es pugui, perquè progressivament es 
formi els seus criteris i arribi a poder 
prendre responsablement decisions 
personals.

El CE Montseny es manifesta acon-
fessional, per respondre als principis 
de respecte i de pluralisme ideològic 
de la societat que ens envolta, ja 

que l’escola és un sistema obert, viu 
i plural, connectat amb altres sistemes 
ideològics educatius, socials, 
econòmics que s’interrelacionen i 
s’influeixen mútuament. En aquest 
marc no hi poden tenir cabuda 
actituds d’adoctrinament, de prose-
litismes  i/o sectarismes. Per això, 
l’escola exclou de la seva programació 
l’ensenyança religiosa en la seva 
vessant doctrinal.

El CE Montseny s’identifica amb 
la coeducació: a l’escola, com a 
gairebé arreu del país, tenim classes 
mixtes. Volem i ens sentim compro-
mesos amb la voluntat de construir 
un model educatiu i social basat en 

CE Montseny



un conjunt de valors humans comuns 
a nens i nenes, nois i noies.

El català és la llengua de comuni-
cació i de treball fonamental entre 
nosaltres, volem que els nostres 
alumnes siguin molt conscients de 
la nostra realitat i del nostre entorn 
cultural. Pretenem convertir-los en 
ciutadans/es conscients i coneixe-
dors/es del què significa viure a 
Catalunya.

Metodològicament, la nostra actuació 
intenta donar un tracte personalitzat 
que sigui capaç d’adequar-se al ritme 
evolutiu i a la capacitat intel·lectual del 
nostre alumnat. En l’aspecte instructiu 

intentem aplicar sistemes actius, no 
autoritaris (sí normatius) que impliquin 
la participació de l’alumnat en el seu 
propi procés d’aprenentatge.

El CE Montseny és una escola activa, 
en la mesura que persegueix fomentar 
en l’alumnat una actitud curiosa, 
crítica i investigadora mitjançant la 
comunicació i el treball (individual i 
en grup) amb la finalitat de fer factible 
un bon sistema d’adquisició dels 
diferents aprenentatges que hauran 
d’incidir en la seva formació. L’objectiu 
és aconseguir que l’alumnat sigui 
l’autèntic protagonista del seu apre-
nentatge, sempre estimulat i orientat 
pels docents.

L’ Escola està concertada pel Depar-
tament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya en tots els seus nivells 
educatius: EDUCACIÓ INFANTIL 
(segon cicle), EDUCACIÓ PRIMÀRIA, 
ESO i BATXILLERAT.  

L’escola pertany a l’Agrupació 
Escolar Catalana, a l’Associació 
de Directius de Centres Concertats 
de Batxillerat de Catalunya, a la 
Fundació Tr@ms i a la Federació 
de Cooperatives d’Ensenyament 
de Catalunya.



Projecte educatiu

El CE Montseny té un projecte edu-
catiu ben definit, però és una escola 
viva, conscient que la societat actual 
està immersa en una situació de can-
vis continus. Per això, evolucionem 
també de manera constant en els 
mitjans i en la manera de transmetre 
els nostres missatges, per tal d’adap-
tar-nos a la realitat de cada moment, 
amb la voluntat d’ajudar l’alumnat a 
ser persones íntegres , formades i 
responsables, comptant sempre amb 
el suport conjunt de la família i els 
diferents estaments del Centre.

Concebem l’educació d’acord a l’in-
forme Delors presentat a la UNESCO 
amb l’objectiu d’encarar els reptes del 
segle XXI i que s’assenta en 4 pilars:

Aprendre a conèixer: l’educació 
ha de garantir que el nostre alum-
nat tingui la curiositat i l’interès per 
aprendre i també les eines i l’actitud 
necessàries per poder aprofitar les 
possibilitats d’aprendre que tindran 
al llarg de la seva vida. 

Aprendre a fer: hem de formar 
els homes i les dones del demà per 
adquirir unes competències que 
els capacitin per treballar en equip, 
per fer front a un gran nombre de 
situacions i sortir enfortits de cada 
experiència.

Aprendre a viure junts: hem de 
desenvolupar en l’alumnat compe-
tències socials, per saber realitzar 
projectes en comú, resoldre de forma 
adient els conflictes amb actituds de 
comprensió, tolerància i respectant 
els valors dels 30 articles dels drets 
humans.

Aprendre a ser: hem d’aconseguir 
que puguin actuar amb autonomia, 
responsabilitat personal i criteri propi. 
Treballem al llarg de l’ escolarització 
els currículums establerts a cada 
curs, però insistim i desenvolupem 
especialment aspectes com:



Infantil i primària

Lectura i comprensió
/ Projecte de lectura diària a Primària 
en català i castellà.
/ Treball de l’expressió escrita en 
grups reduïts.
/ Lectura d’autors moderns i clàssics 
durant la Primària - Lectura eficaç.
/ Projecte d’expressió oral a Ed. 
Infantil i Primària.
/ Padrins de lectura a Ed. Infantil.
/ Ambients d’expressió
/Racons de llengua

Matemàtiques-resolució 
problemes
/ Enfocament competencial de les 
matemàtiques basades en un pro-
jecte fonamentat en la manipulació, 
l’experimentació i el raonament crític 
i d’aplicació a la vida quotidiana des 
de Ed. Infantil.

/ Treball sistemàtic de càlcul i proble-
mes des d’ Ed. Infantil.
/ Mètode cooperatiu per a la resolució 
de problemes.
/ Treball en grup reduït de càlcul i 
problemes a Primària.

Llengua estrangera
/ Projecte de plurilingüisme per un ús 
més quotidià de la llengua anglesa en 
el dia a dia de l’escola. 
/ Activitats de forma transversal des 
d’Ed. Infantil.
/ Potenciació d’anglès oral a Ed. 
Infantil i Primària-Auxiliars de Conversa 
/ Àrees curriculars en anglès (AICLE) 
a Primària seqüenciades en diferents 
cursos: Arts&Craft, Science, Tea-
mworks projects,...
/ Col·laboració amb CIEE - Universitats 
Americanes que realitzen pràctiques 
de conversa en petits grups.

Projecte TAC 
(Tecnologies per a l’aprenentatge i 
el coneixement)

/ Ús d’Ipad’s/Portàtils des d’Ed. Infantil 
com a recurs didàctic d’aula.
/ Programació i robòtica per 
desenvolupar el pensament 
algorítmic, creativitat i destresa 
en la solució de problemes.
/ Treball i ús d’eines col·laboratives 
amb l’alumnat (GSuite for Education/
Office 365).
/ Acords de col·laboració per a ús de 
software de forma gratuïta com Office 
365,...per al nostre alumnat.
/ Projectes digitals intercentres amb 
les escoles de la Fundació Tr@ms.
/ Espai maker dins de l’escola (Edulab)



Projecte ciències
/ Potenciació de l’esperit científic i 
d’investigació i experimentació als 
laboratoris. 
/ Treball cooperatiu i en grup per 
potenciar el mètode científic i procés 
tecnològic.
/ Realització anual de les Jornades de 
la Ciència, en la que l’alumnat de tots 
els cursos prepara un treball especí-
fic i l’exposa posteriorment als altres 
alumnes i a les famílies.
/ Minilab: espai d’experimentació i 
descoberta per a Ed. Infantil.

Expressió artística: 
Ed.Visual i plàstica i 
Ed. Musical 
/ Fonamental en l’educació integral 
dels nostres alumnes. Dedicació 
de més hores de les marcades en 
el currículum oficial al llarg de 
l’escolarització.
/ L’art i la creació artística al servei del 
dia a dia escolar i del coneixement 
personal.
/ Aprenentatge d’instruments: La 
flauta i instruments Orff
/ Cantada de Nadal de tots els cursos 
oberta a les famílies.
/ Participació a Cantània, trobada de 
corals,...
/ Potenciació de la dansa com a ex-
pressió corporal i artística , vivencial 
en festes tradicionals. (Dansa Ara, 
Castanyada,...)

Tutoria / habilitats socials
/ Activitat setmanal a tots els cursos i 
a totes les etapes.
/ Es pretén millorar la capacitat de  
relacionar-se i comunicar-se uns i 
altres.
/ Projecte transversal d’habilitats 
socials i educació emocional fomen-
tant l’autoconeixement, el diàleg i la 
mediació en la resolució de conflictes.
/ Tutoria individualitzada a partir de 
Cicle Superior
/ Orientació sobre estratègies de 
treball.

Atenció a la diversitat
/ Treball de l’alumnat amb necessi-
tats específiques en grup reduït en 
matèries instrumentals.
/ Reforç/suport a l’aula en diferents 
àrees des d’ Ed. Infantil.
/ Aula específica de treball flexible 
amb alumnat amb NEE
/ Potenciació de la detecció precoç 
de trastorns d’aprenentatge a Ed.In-
fantil i primers cursos de Primària.
/ Col·laboració i comunicació constant 
amb els centres externs que treballen 
amb el nostre alumnat





Eso i batxillerat

Acció tutorial
/ Incidint en la vessant orientadora
de l’educació, ajudant l’alumnat en la 
seva realització personal i en la relació 
amb els altres, partint de l’autoco-
neixement. 
/ Tutoria setmanal amb el grup.
/ Tutories individualitzades.
/ Cotutories a ESO per a una atenció 
més individualitzada.

Tecnologies a l’aula
/ Ús del portàtil com a eina de treball 
a l’ESO.
/ Flexibilitat d’utilització de dispositius 
a ESO i Batxillerat.(Bring Your Own 
Device)
/ Llibres digitals: es complementa el 
treball digital amb material en format 
paper a ESO.
/ Ús d’eines col·laboratives per a 
la gestió de les tasques de forma 
cooperativa (GSuite for Education /
Office 365/ ...).
/ Acords de col·laboració per a ús de 
software de forma gratuïta com Office 
365 per al nostre alumnat.

Treball individual - Treball 
cooperatiu
/ Desenvolupant de forma competencial 
la seva autonomia personal i capaci-
tats individuals així com potenciant 
el treball cooperatiu com a un recurs 
metodològic més en diferents àrees.
/ Projectes interdisciplinars com a 
matèries optatives a 1r i 2n d’ESO on 
es treballa de forma global diferents 
àrees: Revista digital, Tècniques 
d’estudi, Projectes per la comunitat,...
/ Aprenentatge entre iguals.
/ Projectes de treball vertical entre 
etapes.



Llengües estrangeres
/ Potenciació de la competència oral 
de l’alumnat - Auxiliars de conversa 
/ Organització de l’alumnat per 
competències lingüístiques a partir 
de 1r d’ESO
/ Àrees curriculars en Anglès a ESO 
(Human Rights, Technology...)
/ Col·laboració amb CIEE - Universitats 
Americanes que realitzen pràctiques 
de conversa en petits grups.
/ Francès a partir de 3r d’ESO - 
Examen DELF.

Atenció a la diversitat
/ Treball en grups d’atenció a la 
diversitat en matèries instrumentals: 
Català, Matemàtiques i Anglès a ESO.
/ Atenció i seguiment personalitzat - 
Plans Individualitzats.

/ Col·laboració i comunicació cons-
tant amb els centres externs que 
treballen amb el nostre alumnat.
/ Classes de reforç a Batxillerat.

Orientació acadèmica
/ Itineraris acadèmics personalitzats 
segons competències i expectatives 
de futur.
/ Jornades anuals d’orientació 
professional a partir de 4t d’ESO.
/ Departament d’Orientació i 
Psicopedagogia propi del centre.
/ Tutor personalitzat per a la realització 
del Treball de Recerca a Batxillerat.
/ Participació en portes obertes 
universitàries i en xerrades d’orientació 
de formació professional. 

Projecte TAC 
(Tecnologies per a l’aprenentatge i 
el coneixement)

/ Projecte d’ús responsable dels 
dispositius mòbils.
/ Treball de creació d’apps en el marc 
del projecte mSchools.
/ Potenciació del disseny i impressió 3D.
/ Programació i robòtica fomentant el 
treball en grup.
/ Treball de les competències digitals 
de forma transversal.
/ Espai Maker dins de l’escola (Edulab)



Expressió musical 
i artística 
/ L’art i la creació artística al servei del 
dia a dia escolar i del coneixement 
personal.
/ Projectes verticals col·laboratius 
relacionats amb festes i tradicions de 
l’escola.
/ Fomentar la creativitat i l’expressi-
vitat a través de les arts plàstiques: 
fotografia, disseny gràfic, grans 
formats,... 
/ Potenciant la interpretació musical 
de forma individual i grupal: veu, ins-
truments tradicionals, eines tecnolò-
giques,...
/ Aula de creació audiovisual.



Aspectes transversals a totes les etapes:

Projecte de convivència
/ Servei de mediació escolar.
/ Resolució de conflictes per mitjà del 
diàleg i el sentit comú.
/ Confidencialitat del temes tractats.
/ Projecte voluntari entre l’alumnat 
afectat basat en les directrius del 
Departament. 
/ Projecte de convivència de centre: 
PDA Bullying (Prevenció-Detecció 
-Actuació)

Escoles + sostenibles 
/  La nostra escola s’adequa al con-
cepte d’escola sostenible. El nostre 
edifici és respectuós amb el medi 
ambient i compta amb recursos com 
leds i plaques solars.
/ Projecte de participació, d’educació 
i d’implicació en iniciatives de millora  
en relació a l’ambient i a la sostenibilitat.
/ Projecte de consum responsable.
/ Treball de l’hort de l’escola.
/ Dia de la fruita a Ed. Infantil i Primària
/ Estació meteorològica : 
www.cemontseny.cat/meteo/
/ Membre de la Xarxa d’Escoles per a 
la Sostenibilitat de Catalunya (XESC).

Sortides, viatges 
i activitats culturals 
/ Activitats i sortides relacionades amb 
les diferents àrees curriculars: teatres, 
Barcelona romana, Girona medieval, 
Zoo, Museu Blau...
/ Colònies cada curs des de P3 
fins a 6è EP.
/ Camps d’aprenentatge a 1r, 2n 
i 3r d’ESO.
/ Viatge de final de curs a 4t ESO 
i 2n Batxillerat.



Activitats, festes 
i tradicions
/ Potenciem el treball vertical entre les 
diferents etapes per a dur a terme 
aquestes activitats d’escola, on grans i 
petits treballen de forma col·laborativa.
/ Castanyada.
/ Concert de Nadal.
/ Dia escolar de la Pau i la No violència.
/ Gran rua de Carnaval.
/ St. Patrick’s day (projecte anglès)
/ Sant Jordi (Jocs florals i fira del llibre).
/ Gimcana matemàtica
/ Participació en les Festes de Maig 
del Poblenou.
/ Jornades de la Ciència.
/ Festa de final d’escolarització a 2n 
de Batxillerat.
/ Festa final de curs.
/ Festa de l’esport

Projectes solidaris
/ Col·laboració amb la Marató de TV3.
/ Participació en la Gran Recapte el 
Banc d’aliments.
/ Reciclatge solidari amb la Fundació 
Talita.
/ Recollida de piles APILO
/ Projectes puntuals amb iniciatives 
solidàries del barri o la ciutat.

Escola oberta / escola 
cooperativa
/ Cooperativa d’alumnat a l’ESO.
/ Escola oberta a les famílies en les 
diferents activitats del curs: Concert 
de Nadal, Rua de Carnaval, Jornades 
de la Ciència, Activitats i Festivals 
extraescolars, Teatre, Sopar-Festa 
final de curs a l’escola.
/ Xerrades i tallers per a les famílies.
/ Reunions periòdiques de pares/ma-
res en plenari de delegats i delegades 
(espai de participació).
/ Canals de comunicació família-escola 
per fer un seguiment més proper del 
dia a dia del centre: web de l’escola, 
plataforma Clickedu, canal YouTube, 
revista digital. 
/ Escola oberta al barri participant en 
activitats i col·laborant amb les enti-
tats i associacions de l’entorn.
/ Colla de geganters i tabalers.



Completem les nostres activitats escolars amb: 

Serveis diversos

/ Departament de Psicopedagogia. 
/ Servei d’acollida (Matí: De 7,30 h. a 
9,00 h. Tarda: De 17,00 h. a 19,00 h.).
/ Menjador amb cuina pròpia. 
/ Activitats dirigides a l’estona 
lliure de menjador. 
/ Servei de monitoratge propi de l’es-
cola, monitors i monitores de comu-
nicació exclusiva en llengua anglesa, 
dies temàtics...
/ Casal d’Estiu de P-3 fins a 6è d’EP, 
Casal de Teatre, Casal de Dansa.  
/ Campus de Bàsquet des de 1r de 
primària fins a 2n de Batxillerat 
/ Estada a Anglaterra (juliol) per alum-
nes de 2n d’ESO fins a 1r/2n de BAT 
(17  anys).
/ Biblioteca / Mediateca.
/ Sala d’estudi.
/ Conferències per a pares i mares.

Les activitats extraescolars del 
Centre d’Estudis Montseny volen 
aportar un ventall d’opcions per donar 
resposta a les  inquietuds i interessos 
de l’alumnat. Aquestes activitats es-
tan obertes tant al alumnat de l’escola 
com a nens i nenes de fora de l’escola 
i s’ofereixen a diferents nivells segons 
els coneixements i les edats. 

Us presentem la relació d’activitats 
extraescolars que l’escola ofereix: 

/ Anglès (Universitat de Cambridge–  
  ESOL EXAMINATION)
/ Ballem!
/ Bàsquet / Escola de Bàsquet
/ Bàsquet mares
/ Cant Coral Infantil, Juvenil i Adults
/ Colla Geganters   
/ Dansa clàssica
/ Dansa moderna
/ Escacs
/ Futbol Sala / Escola de futbol Sala
/ Iniciació esportiva P-3
/ Karate
/ Lliga per adults de FUTSAL
/ Montseny Música  
  (Escola de Música)
/ Patinatge urbà
/ Piscina (des de P-3 fins a 1r d’EP)
/ Tabalers (Picasoltes)
/ Teatre
/ Voleibol
/ Zumb@ mares

Activitats 
extraescolars



Instal·lacions

Les aules: espais de 60m² ben
orientades i amb llum natural, un es-
pai còmode i ampli per fer més agra-
dable i per tant més rendible l’estada 
dels nostres alumnes a l’escola. Els 
més petits disposen de serveis dins 
l’aula i sortida a una gran terrassa. 
Totes les aules disposen de pissarres 
digitals, so i Internet (fibra òptica).
Disposem d’aules d’informàtica 
mòbils, laboratoris, aules de plàstica i 
aules de desdoblaments, etc.
Disposem també d’espais diàfans 
que permeten el treball en grup i coo-
peratiu, possibilitant una flexibilitat en 
les diferents metodologies de treball a 
l’aula. (Espai Polivalent, Aulanau,...)

Aula d’audiovisuals:  
preparada amb la tecnologia actual 
per a realització i edició audiovisual 
en format digital de diferents formats



Edulab: L’espai Edulab té la
voluntat de ser un espai maker dins 
d’un entorn escolar on es treballa de 
forma col·laborativa, i partint d’un 
procés metodològic molt específic de 
4 fases (Pensar - Dissenyar - Fabri-
car - Compartir) per desenvolupar 
l’aprenentatge basat en problemes / 
projectes (ABP) i dins d’un format de 
classes STEAM on es busqui la trans-
versalitat, significativitat i funcionalitat 
de l’aprenentatge amb seqüències 
didàctiques basades en problemes 
reals.



Minilab: Laboratori d’experimen-
tació i descoberta per a Educació 
Infantil i Cicle Inicial: gran varietat 
de materials, taules de manipulació, 
pantalla d’exposició, taules de llum, 
ambientació lumínica de colors,...

Biblioteca / Mediateca:
Sala de lectura i treball pels nostres 
alumnes, amb servei de préstec de 
llibres, CD’s, DVD’s, revistes... infor-
matitzada i amb connexió a Internet.



Menjadors i Cuina pròpia:
disposem de dos espais de menja-
dor, un per a Ed. Infantil i l’altre per 
a Ed.Primària, ESO i BAT. El servei 
de menjador té l’objectiu d’educar a 
l’alumnat per tal d’adquirir uns bons 
hàbits alimentaris, d’higiene i de con-
vivència. Treballem habitualment amb 
productes de proximitat i ecològics. 
Aquest servei es pot utilitzar des de 
P-3 fins a Batxillerat.
La cantina és un espai annex al men-
jador que acull en les hores d’esbarjo
als alumnes a partir de 4t d’ESO.

Sala d’actes: pot acollir a unes
130 persones. És una sala polivalent 
on s’hi poden realitzar actes diversos. 
Està completament equipada amb so, 
llums i Internet.



Pavelló: l’escola disposa d’un pa-
velló esportiu cobert per poder practi-
car l’esport en les millors condicions, 
potenciant l’esport escolar i també el 
de competició.

Pati-Jardí: espai d’esbarjo de
2500m2 on hi han diferents espais de 
joc, hort, jardí, graderies, sorral, zona 
de descans, cistelles de bàsquet i 
pista esportiva.



On està situada ?

L’escola està al carrer Pallars 410, entre els carrers Agricultura i Treball.
Si esteu interessats podeu visitar la nostra pàgina web 

www.cemontseny.cat

Podeu visitar l’escola virtualment a Google Maps






