
L'IES Bernat Metge està situat al carrer  Menorca, 55 en
el Districte de Sant Martí de Provençals de Barcelona,
L'actual edifici va ser inaugurat l'any 1977, malgrat que
funcionava des del 1972 en una altra ubicació.

El nostre institut té uns principis, objectius i estratègies
organitzatives ben sedimentats, per dir-ho d'una altra
manera, els trets d'identitat determinen gran part de la
nostra activitat.

Els canvis en el valors plantegen nous reptes. Un dels més
importants en la nostra tasca educativa és, sens dubte, la
formació de persones i l'intent de preparar-les i projectar-
les cap a un futur  que puguin afrontar dignament. La tasca
educativa és complexa i diversa.
L'alumnat d'un centre de secundària com el nostre té entre
dotze i divuit anys, una etapa crítica de la seva vida pel
que fa a  la  seva formació. Si és important l'adquisició
de coneixements, també ho és la formació en valors,
actituds i hàbits que facin que, quan surtin de l'institut per
continuar els seus estudis o entrar al món del treball, siguin
persones educades en el sentit més integral.

Volem que la societat rebi joves preparats, no tant sols en
coneixements, sinó amb les eines necessàries per afrontar
el seu futur.  Es parla que els valors fluids de la nostra
societat exigeixen personalitats flexibles, per això justament
és molt important que existeixin alguns valors sòlids que
facin d'àncora en el corrent canviant d'una realitat que a
vegades sembla moure's massa ràpidament. En la transmissió
d'aquests valors (treball, respecte, tolerància, democràcia,
honestedat, etc.) l'escola hi té una tasca irrenunciable. Aula de Música

Aula de Visual i Plàstica
3 Aules d'Informàtica
Aula de Tallers
Aula de Tecnologia
Aula de Català-Castellà
Aula d'idiomes
5 Aules amb projectors multimèdia
Aula-taller de Vídeo
Laboratori de Biologia
Laboratori de Geologia i Química
Laboratori de Física
Biblioteca informatitzada
Sala d’actes
Teatre
Gimnàs
Pistes d'esports

BATXILLERAT

-Cientificotecnològic
-Ciències de la Naturalesa i la Salut
-Humanitats i Ciències Socials

L’Institut ofereix tres modalitats de batxillerat:

EQUIPAMENTS

L’Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat possibilitar
que tots els nois i les noies puguin accedir als elements bàsics
de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal
complet.
L’E S O s’estructura en dos cicles que tenen un tronc comú de
coneixements (crèdits comuns) i que incorporen gradualment
l’opcionalitat (crèdits variables).

E S O
EL NOSTRE INSTITUT

PROJECTES
- Pla de Millora 2006-09
- Projecte de reutilització de llibres (gratuïtat de llibres a
l’ESO)
- Projecte europeu d’Educació per a la Interculturalitat.
- Projecte NEDAS (Nous Entorns d’Aprenentatge per a
l’Alumnat de Secundària) coordinat per la Universitat de
Barcelona, que forma part del Projecte ARIE d’innovació
educativa
- Col·laboració amb escoles d’altres països.
- Aula Interactiva.
- Pla de mediació i resolució de conflictes.

Tenim un Pla d’Acció Tutorial amb atenció personalitzada,
pensat per integrar tot l’alumnat del Centre i amb especial
èmfasi en l’orientació acadèmica i professional.
Comptem amb la col·laboració de l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP) i amb el gabinet psicotècnic del
nostre Centre.

PAT

SERVEIS EDUCATIUS
El centre es manté obert de dilluns a dijous fins les 7 de
la tarda oferint diferents serveis al nostre alumnat:

- Biblioteca. Amb servei de bibliotecària i oberta per a
l’alumnat per estudiar i fer treballs de classe.
- Aula d’informatica. Atesa per un monitor.
- Aula d’estudi assistit. Dos dies a la setmana, de 5 a 6
de la tarda, l’alumnat de 1r i 2n de l’ESO té un espai on
és ajudat per professorat del centre a fer els treballs de
classe.



Per a més informació, preinscripció i matriculació:
Secretaria de l'Institut

c. Menorca, 55
08020 Barcelona
tel. 93 314 96 11
fax 93 305 19 54

accessos:
metro: L2  L4
bus: 33  40  42  43  44  56  60

iesbernatmetge@xtec.cat
www.xtec.cat/iesbernatmetge

- Tallers d’activitats extraescolars dimecres a la tarda:
Teatre
Esports
Informàtica

- Debats telemàtics
- Visites a museus i exposicions
- Sortides al cinema i al teatre
- Viatges
- Intercanvis culturals
- Celebració de festes tradicionals
- Revista dels Premis Sant Jordi

L'IES Bernat Metge té constituïda una Associació
de Mares i Pares d'Alumnes que complementa amb
la seva aportació econòmica moltes activitats del
Centre

AMPA

E S O
BATXILLERAT

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC)

El nostre centre posa èmfasi en l'aplicació i
desenvolupament de les TIC en els diferents processos
d'aprenentatge.
Entre els objectius hi destaquen:

•adquirir un bon domini de les TIC.
•la integració de les TIC en les activitats pedagògiques.
•adequar els continguts i mètodes educatius a la realitat
canviant de la societat actual.
•estimular la motivació de l'alumnat
•afavorir l'atenció a la diversitat i l'autonomia de
l'aprenentatge.

El centre disposa d'una xarxa que integra tots els elements
informàtics. Això permet l'accés personalitzat des de
qualsevol ordinador a tothom, alumnat i professorat.
També proporciona accés a Internet per banda ampla
(alàmbric i inalàmbric) des de tots els ordinadors.

L'alumnat també pot accedir a les aules d'informàtica fora
de les hores lectives.

TIC
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