L’INSTITUT
L’Institut Lluís Domènech i Montaner és,
des de fa 25 anys, l’únic centre públic
d’educació secundària de Canet de Mar
que, a més de cobrir l’etapa obligatòria
(ESO), ofereix la postobligatòria amb
quatre modalitats de Batxillerat i dos Cicles Formatius Duals.

ESO (3 línies)
BATXILLERATS
l Científic i Tecnològic
l Humanístic i Social
l Artístic (modalitat arts
escèniques, música i dansa)
l Batxibac

Institut Lluís Domènech i Montaner
Canet de Mar

CICLES FORMATIUS
DUALS

Institut Lluís

D o m è n e ch
i Montaner

l CFGM Confecció i moda

Canet de Mar

l CFGS Patronatge i moda

Francesc Cambó, 2
Tel. 93 795 47 63

08360 Canet de Mar
E-mail: iescanet@xtec.cat
Seu CFGM i CFGS

CRTTT - Escola de Teixits
Plaça de la Indústria, 1 - 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Tel. 93 794 01 50

Canet de Mar

Els nostres objectius prioritaris són assolir la formació integral dels joves (educativa i formativa) i aconseguir la seva
inserció a la societat, a la universitat i al
món laboral amb les millors possibilitats
per competir-hi amb èxit.

Institut Lluís Domènech i Montaner

25 anys formant ciutadans
competents, responsables i
autònoms

Activitats escolars
l	
Sortides d’àrea: museus, teatres, exposicions,
espais naturals, empreses...
l	
Tutories: per incrementar la cohesió del grup,
millorar les habilitats socials i madurar la
intel·ligència emocional.

L’INSTITUT

l	
Viatges: colònies, intercanvis europeus, estades
(Sòria, Mequinença, Madrid, Itàlia...).

Espais i recursos:

Serveis:

l	21 aules equipades amb un kit de PDI
(ordinador, projector, pissarra digital interactiva
i equip de so).

l	Orientació psicopedagògica i acadèmica-laboral.

l

1 2 aules equipades amb un kit multimèdia
(ordinador, projector, pantalla de projecció i
equip de so).

l

Projecte singular: Passarel·les.

l	USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial).
l

Consergeria i secretaria.

l

Servei de mediació de conflictes.

l	2 aules d’informàtica, 1 aula d’idiomes i 4 carros
mòbils amb 28 portàtils cadascun.

l

Tutoria d’excel·lència i tutoria artística.

l

Educador/a social i vetlladors/es.

l	Connexions wi-fi de fibra òptica a tot el centre
per als més de 150 ordinadors de sobretaula i
més de 150 portàtils.

l

3 hores de dedicació per a totes les tutories.

l

Programa Salut-Escola.

l	2 laboratoris (física-química i biologia-geologia)
i 2 tallers de tecnologies.
l	Espai de lectura, aula de música, espai escènic
i de dansa, aula de visual i plàstica, espai de
dibuix tècnic i disseny, gimnàs, 2 patis i 2 pistes
poliesportives, vestidors, tanca protectora i
videovigilància...

l	
Jornades monogràfiques: banc d’aliments;
recollida de roba; olimpíades solidàries;
concursos de matemàtiques, tecnologies i
anglès; Sant Jordi; festival de Nadal; Carnaval;
cerimònia de graduació.

l	Convenis amb: Comediants, Ajuntament de Canet i
Diputació de Barcelona.
l	Estada a empreses i 3 intercanvis a l’estranger
(Anglaterra, França i Alemanya).
l

1 grup de reforç per curs.

l	Revista, pàgina web i comunicació diària
d’assistència via correu electrònic.

Activitats extraescolars
l	Dimarts tarda: projectes d’excel·lència, projecte
“La bassa” i projecte “Oceans”. Laboratoris de
robòtica, escriptura i periodisme.
l	Cada tarda de dilluns a dijous, servei de repàs
(cada dia es treballa una àrea específica).
l

Classes d’anglès, alemany i francès.

l

Voleibol.

l	Patis oberts a les activitats esportives municipals
i associatives.

l

Contracte educatiu.

AMPA

l

 entre de formació teòrica i pràctica per a futur
C
professorat.

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes col·labora:
l	Organitzant i finançant les activitats
extraescolars.
l

Participant en les jornades monogràfiques.

l	Comprant equipaments i materials didàctics.
l	Organitzant xerrades i conferències per a
famílies i alumnat.
l

Ajudant a la dotació de premis i festivals.

l	Captant subvencions per a viatges i activitats.

ampaiescanet@gmail.com

BATXILLERATS
Durada: dos cursos (1r i 2n).
30 hores a la setmana, de 8:00 a 14:40h.
Requisits d’accés: haver aprovat l’ESO.
El títol de Batxillerat permet l’accés a la Universitat (un
cop superades les PAU) o als Cicles Formatius de Grau
Superior (CFGS).

Objectius

l 	Proporcionar a l’alumnat una formació
científica, humana, artística i tècnica que el
capaciti per assolir qualsevol fita professional
que es proposi.

l 	Assolir habilitats en: comunicació, gestió
de la informació, recerca, àmbit digital,
autoconeixement i relacions interpersonals,
percepció i interacció amb el món.
Estratègies

l 	Seguiment tutorial i orientació laboral,
professional i universitària.

l 	Ampli programa d’estada a empreses de
diferents àmbits.

l 	Viatges formatius per Espanya i intercanvis
amb Europa.

l 	Pla de treball intensiu i exigent que promou

ESO
Durada: quatre cursos (1r, 2n, 3r i 4t).
30 hores a la setmana, de 8:00 a 14:40h.
Requisits d’accés: haver cursat primària.
En aprovar l’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació
Secundària, que permet l’accés als Batxillerats o als
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

Objectius

l	Formar persones competents com a
ciutadans.

l	Preparar aquests ciutadans per emprendre i
competir en una societat canviant.

l	Atendre la diversitat i motivar l’excel·lència.
Estratègies
Pla General Anual, Projecte de Direcció i
Projecte Educatiu:

l	Totes les aules equipades amb les darreres
tecnologies (wi-fi, pissarres digitals
interactives, fibra òptica).
l	Plurilingüisme: anglès (a diverses matèries),
alemany i francès.
l Coordinació amb les escoles de primària.
l	Participació a concursos i premis: Fònix,
Cangur, Certàmen de Lectura en Veu Alta,
projectes de recerca (EDA, Argó-UAB...).
l	Una organització que aprèn i millora
per mitjà de processos d’autoavaluació i
d’enquestes de satisfacció a les famílies, a
l’alumnat i al professorat.
Pla d’Atenció a la Diversitat:

l	Acció tutorial intensiva i personalitzada
(comunicacions diàries amb les famílies).
l	Departament d’Orientació Psicopedagògica i
Laboral.
l Tutoria d’excel·lència.
l	Grup de reforç (15 alumnes per curs) i atenció
individualitzada a les Necessitats Educatives
Especials (NEE).
l Programa Salut-Escola i Aula d’Acollida.
l	Programa de diversificació curricular
Passarel·les (20 hores al centre i 10 a
empreses).
Altres estratègies:

l	Grups reduïts en matèries pràctiques:
tecnologies, ciències, anglès, informàtica,
música i plàstica.
l	Gran coordinació entre el professorat: 11
departaments didàctics i 9 equips docents.
l	Diversitat metodològica i grups mixtos i
heterogenis.
l	Jornada compactada amb dos patis i àmplia
oferta d’extraescolars.

tant l’esforç individual com el treball en equip.

l 	Especialistes altament qualificats i
experimentats lideren el procés formatiu per
mitjà d’una exhaustiva oferta de matèries de
modalitat i optatives.
Modalitats de batxillerat

CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
Capacita l’alumnat per accedir a estudis superiors,
tant universitaris com professionals, de ciència i
tecnologia.

HUMANÍSTIC I SOCIAL
Capacita l’alumnat per accedir a estudis superiors,
tant universitaris com professionals, d’humanitats,
ciències socials i econòmiques.

ARTÍSTIC (modalitat Arts
escèniques, música i dansa)
Capacita l’alumnat per accedir a estudis superiors,
tant universitaris com professionals, d’humanitats,
ciències socials i arts. Hi participa l’Ajuntament de
Canet de Mar i la companyia Comediants.

BATXIBAC
Programa d’excel·lència educativa de doble titulació oficial en batxillerat (Espanya) i baccalauréat
(França), que permet tenir accés a qualsevol tipus
d’estudis superiors dels països francòfons i facilita,
ja que acredita el B2 de francès, l’entrada al mercat
laboral del país veí.

CICLES
FORMATIUS
Modalitat dual

Família professional: Tèxtil, confecció i pell
Durada: dos cursos acadèmics.
Formació al centre educatiu: 1.340 hores.
Formació en centres de treball (FCT): 100 hores.
Formació en centres de treball (DUAL): 870 hores.

FP DUAL
Permet a l’alumnat combinar l’aprenentatge en
una empresa del sector tèxtil amb la formació
acadèmica a l’Institut Lluís Domènech i Montaner. Ofereix la possibilitat d’adquirir les competències necessàries tant a les aules i tallers de
l’Institut com a les instal·lacions de les pròpies
empreses, mitjançant un contracte laboral o beca
remunerada.

CFGM CONFECIÓ I MODA
Competència general del cicle
Capacita l’alumnat per confeccionar, tant a
mida com industrialment, peces, complements
i altres articles en tèxtil i pell, complint amb les
especificacions de qualitat, seguretat i protecció
ambiental.
Titulació: Tècnic/a en Confecció i Moda
Requisits d’accés:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
cicles/gm/textil-confeccio-pell

CFGS PATRONATGE I MODA
Competència general del cicle
Capacita l’alumnat per elaborar els patrons i escalats ajustats al disseny dels components dels
articles i organitzar i gestionar tècnicament els
processos de producció, a l’àrea de la confecció
industrial, actuant sota normes de bona pràctica, així com de seguretat laboral i ambiental.
Titulació: Tècnic/a Superior en Patronatge i Moda

Requisits d’accés:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
cicles/gs/textil-confeccio-pell

