INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS
L’Institut Josep Mestres i Busquets es caracteritza per dur a terme molts
projectes on compta amb la implicació del professorat, l’alumnat, les famílies
(AMPA); el clima de col·laboració que es respira és fruit de l’objectiu de donar
veu als alumnes i afavorir que puguin participar a través d’ACCIÓ CULTURAL
+3, el Consell de delegats, els alumnes col·laboradors, etc. També és una
prioritat de l’institut que tots els alumnes puguin exposar la seva feina, i els
seus projectes, dintre dels diferents espais expositius. L’AMPA també es fa
present en la decoració i ambientació de les festes com ara Castanyada, Nadal,
Final de curs, etc.
Podeu trobar mostres de totes aquestes activitats dintre de la nostra pàgina
web: www.institutmestres.com
ALBUM DE FOTOS: http://www.institutmestres.com/album-de-fotos/
PROJECTES I PROGRAMES: http://www.institutmestres.com/projectes-i-programes/
PLA LECTOR: http://www.institutmestres.com/pla-lector/
PROJECTE LINGÜÍSTIC: http://www.institutmestres.com/wp-content/uploads/2019/02/PLCIns-Mestres-i-Busquets.pdf

ACCIÓ CULTURAL +3
-

2017: Premi Participa a l’Escola (Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència, Direcció General de
Participació Ciutadana, Subdirecció General de Qualitat Democràtica,
Govern Obert).
o http://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/lliurament_premiescola
o http://governobert.gencat.cat/web/.content/02_Actualitat/2018/11/accio_cul
tural_viladecans.pdf

-

JULIOL 2018: reconegut com a centres amb projectes d’innovació
pedagògica.
o https://innovacio.xtec.gencat.cat/centre/08053364

-

18 MAIG 2019: participació en la II Jornada d’Innovació Pedagògica
celebrada a Bellaterra i organitzada pel Departament d’Educació.
o https://blocs.xtec.cat/jornadainnovaciopedagogica/

El projecte «Acció Cultural +3» neix amb la idea de dinamitzar les festes i les
activitats del centre, donar protagonisme a l’alumnat, trencar les dinàmiques de
desarrelament envers el centre i crear dinàmiques de col·laboració amb

l’entorn. Es parteix de la base de la concepció que l’educació és un tot integral
que va més enllà del treball a l’aula i d’una visió de centre democràtica i
participativa. Volem assolir l’objectiu que el nostre alumnat pugui adquirir les
competències que els permetin actuar com a ciutadans responsables i
desenvolupar els diferents aspectes cognitius i socials de la seva personalitat.

ACTUALMENT FORMEN PART DEL GRUP 70 ALUMNES DE TOTES LES
CLASSES I ELS COORDINA UNA PROFESSORA I TRES PROFESSORS HI
COL·LABOREN MÉS DIRECTAMENT.

ENTITATS COL·LABORADORES DE LA FESTA DE SANT JORDI (Fira
que té lloc fora del centre, al carrer) Gent Gran de Can Pastera, Gent Gran
de Montserratina, Esplai de la Gent Gran, Gent Gran de Sales, Violeta
Viladecans LGTBI+, Viladecans Contra el Càncer, El Dado Dorado, Club
Vilarítmica Dreams, Club Esportiu Ramon Casas, Servei de Rehabilitació
Comunitària, Creu Roja Viladecans, Hospital de Viladecans, ASPACE
(centre ocupacional), Escola Tuya, Can Xic (centre de joventut), Club de
Col·leccionistes, Motor Club Seat, Rugby Sales Viladecans i Apa Huella
Canina, Geganters Sant Climent, Tabalers de Sant Climent, Castellers de
Viladecans. AJUNTAMENT DE VILADECANS, AJUNTAMENT DE SANT
CLIMENT

ALTRES PROJECTES
PARTICIPATIUS, DE COHESIÓ, INCLUSIUS,
SOLIDARIS I RELACIONATS AMB L’ENTORN

Projecte AFIN (Activitat Física Inclusiva i Normalitzada):
Aquest projecte també va resultar guanyador dels primers Guardons VEC
(Valors, Esport i Ciutadania), organitzat per la Unió de Consells Esportius
de Catalunya l’octubre de 2017 (Representant del Baix Llobregat). El
premi, que reconeix al centre com un exemple a seguir sobre valors i la
inclusió per mitjà de l’activitat física
El projecte es du a terme dintre de les sessions d’educació física a través d’
activitats, tallers, jornades i xerrades de sensibilització i pràctica de l’esport
adaptat, que es desenvolupen durant tots els cursos de l’ESO (amb més
incidència a 3r d’ESO) i el Batxillerat.
El projecte està batejat amb el nom de PROJECTE AFÍN (Activitat Física
Inclusiva i Normalitzada). El fil conductor es la inclusió de TOT L’ALUMNAT en
tots els àmbits de l’educació física escolar: classes, pati i sortides escolars. No
es modifica el currículum, no es modifica la programació, ni els objectius, ni en
la majoria dels casos, la metodologia. Simplement es dona cabuda a totes les
característiques heterogènies de l’alumnat durant la pràctica de les activitats
d’ensenyament/aprenentatge. D’aquí la “normalització”.
Col·laboració amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (salut mental):
s’organitza la jornada “Fem lloc/joc a la salut mental”. Arrel de la
col·laboració per Sant Jordi els alumnes de 1r de Batxillerat participen,
juntament amb els usuaris del servei de salut mental, en uns jocs que duren tot
un matí i que ja fa dos cursos que organitzem. Aquesta entitat també du a
terme el projecte “ESCOLA AMIGA” i els alumnes del batxillerat artístic van dur
a terme un mural, amb participació dels usuaris de salut mental, del servei que
hi ha a Viladecans.
Col·laboració amb el Centre Ocupacional CAVIGA: Els estudiants de 1r
d’ESO van fer una donació al Centre Ocupacional CAVIGA de Viladecans.
Quan preparaven Sant Jordi, els estudiants van decidir compartir les
manualitats que estaven fent -punts de llibres, polseres, roses pintades,
llibretes, etc.- i hi van afegir una donació de llibres per a la biblioteca del Centre
Ocupacional.
CAVIGA ens va rebre a la seva parada del mercat dels dimecres, on venen
productes artesanals cada primer dimecres de mes. Gràcies estudiants de 1r
d’ESO per la iniciativa solidària.
Amb aquests usuaris col·laborem també dintre del projecte AFIN i ells també
participen per Sant Jordi.
Projecte “Som Monitors”: un grup d’alumnes que es dediquen a organitzar
les activitats esportives i especialment les de l’hora del pati. Es dinamitzen els

patis a través de l’esport i s’implica els alumnes en l’organització de les
competicions. Algun any s’ha fet una optativa amb aquesta temàtica
#BIBLIO(r)EVOLUCIÓ
Fundació Jaume Bofill - Projecte Educació Demà
https://educaciodema.cat/crides/bibliorevolucio/centres-educatius-participants

BIBLIO(r)EVOLUCIÓ és una iniciativa que busca centres educatius que
desitgin crear col·lectivament nous usos per a la seva biblioteca escolar.
L’objectiu de la crida és promoure projectes senzills i concrets que impulsin i
posin en valor el potencial d'una biblioteca escolar viva i activa quan s'orienta a
donar suport als processos de transformació educativa dels centres.
Vam presentar el nostre projecte i ens van triar per participar-hi: es va
començar amb la iniciativa de club de lectura i intercanvi de llibres (hi participa
tota la comunitat educativa).
Es vol assegurar la implicació de tot el professorat de l'equip docent establint
xarxes de comunicació efectives a partir de les coordinacions i diverses
reunions al centre. En aquests projectes seguirem potenciant les activitats i les
sortides de relació amb l'entorn cultural i associatiu, perquè evidenciem que són
moments d'aprenentatge de molts continguts i habilitats.
ALTRES PROJECTES D’INNOVACIÓ
AVANCEM (Tractament integral de les llengües)
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/avancem/

El programa AVANCEM està format per tots els departaments de l’àmbit
lingüístic del centre. La finalitat del programa és dotar l’alumnat d’una
competència plurilingüe sòlida i fomentar un ensenyament de les llengües
competencial. Aquest ensenyament parteix del consens i la cooperació entre el
professorat de llengua. Alhora eés un programa que promou el disseny de
projectes d’aula en què hi participen diverses llengües i tenen com a punt comú
que busquen situacions comunicatives reals.
AQUÍPROUBULLYING
SHARING TO LEARN
PROJECTE ÒRBITA
ALTRES PROJECTES
PROGRAMA DE SALUT INTEGRAL (SI): El nostre centre participa des del
curs 2017-2019 al Programa SI! (de salut integral), promogut per la Fundació

SHE (Science, Health and Education), presidida pel Dr. Valentí Fuster. És un
programa d’intervenció als centres educatius i a l’entorn familiar, amb la
finalitat de millorar la salut cardiovascular gràcies a l’adquisició i al manteniment
de comportaments saludables. Els objectius del programa són:
Promoure l’alimentació saludable.
Promoure la vida activa.
Promoure l’acceptació del propi cos.
Augmentar els factors protectors enfront les addiccions( tabac, alcohol i
drogues).
Es du a terme una intervenció a quatre nivells: aula, professorat, ambient
escolar i familiar
MART XXI
https://www.diba.cat/web/educacio/ceconomica/tallers-tecnologics/martxxi
Amb la UPC de Castelldefens (Alumnes 3r ESO)

CAMPUS ÍTACA
https://www.uab.cat/campusitaca/

Amb la UAB (alumnes 3r ESO)
TUTORIA ENTRE IGUALS
http://www.institutmestres.com/tutoria-entre-iguals/
Entre alumnat de 1r i 3r d’ESO.

LECTURA EN VEU ALTA
http://www.lecturaenveualta.cat/

INTERNET SEGURA DE TU A TU
COL·LABORACIONS



Col·laboració amb el teatre ATRIUM: el documental del mes, obres de
teatre, etc.
Exposició realitzada a Can Xic pels alumnes de 1r de BTX artístic amb la
col·laboració musical dels alumnes de l’Ateneu de les Arts.










Escenografia anual realitzada pels alumnes de volum per a un dels
grups de teatre de l’Ateneu de les Arts.
Realització anual d’un mural de grans dimensions en una escola o
centre públic de la vila.
Participació i Realització dels alumnes de Disseny del cartell de la Fira
de Sant Isidre de Viladecans.
Participació amb l’Ajuntament i les escoles en el projecte
d’Emprenedoria de 5è realitzant un taller de Logos i Identitat
Corporativa.
Creació i manteniment de la imatge del centre creant logos, pancartes,
bosses i carpetes per a les jornades de portes obertes i cloenda dels
diferents cursos.
Establiment de grups flexibles d’alumnes que toquen instruments o
ballen, per assajar per a les diverses festes.

PROJECTE MURALS
Cal destacar el projecte MURALS que es du a terme des de fa alguns cursos.
Els alumnes del batxillerat artístic, durant una setmana, es dediquen a
materialitzar un mural que ja han estat treballant amb el professorat del centre.
Els projectes que s’han fet són:
2012: Centre sociosanitari de Sant Joan de Déu a Esplugues. L’encàrrec
era que amb el mural es contribuís a reduir els canvis en l’estat d’ànim.

Curs 2014-15: Escola Àngela Roca (Viladecans)

Curs 2015-16: Escola El Garrofer (Viladecans) i Can Palmer (Viladecans)

Curs 2016-17: Mural del pati del nostre Institut
Curs 2017-18: Escola Germans Amat Targa (Viladecans) i Mural Parc
Infantil de Trànsit de l’Ajuntament de Viladecans

-

Curs 2018-19: Centre de Rehabilitació i Salut Mental de Sant Joan
de Déu (Viladecans) i dues associacions de Viladecans.

-

Curs 2019-20: Escola TEIDE (Viladecans) i Escola Marta Mata
(Viladecans)
PROJECTES INICIATS CURS 2019--20

PLA TAC (en col·laboració amb el departament d’Educació i l’Ajuntament
de Viladecans)
OBJECTIU: dotar a l’escola de més infraestructura tecnològica i eines
pràctiques i pedagògiques per emprar-la.
SERVEI COMUNITARI
Alumnes de 4rt d’ESO
PLA DE LECTURA
http://www.institutmestres.com/pla-lector/

BIBLIOTECA AL PATI
Es vol disposar un espai exterior a la biblioteca que complementi el servei diari
que es fa a l’hora del pati obrint aquest equipament a tot l’alumnat. S’ha ampliat
l’espai del pati aprofitant una zona que no estava en funcionament, allí s’hi
instal·laran uns seients elaborats especialment per tal que els alumnes que
vulguin estiguin llegint a l’aire lliure.

