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Programa d’acollida que inclou 
l’acompanyament de l’alumne/a durant 
el procés d’incorporació al centre. 
Acció tutorial compartida amb funcions 
d’acompanyament de tot l’equip docent.

Implantació del model competencial 
orientador (SCAP) basat en l’adquisió 
de competències i aprenentatges 
significatius.

Avaluació dels aprenentatges a partir  
de la confecció d’un currículum modular 
segons els ítems curriculars (OMC). 
Informes d’avaluació rigorosos que 
acompanyen els butlletins prescriptius  
de qualificacions.

Orientació personal, acadèmica i 
professional progressiva al llarg de l’etapa.

Àmplia oferta d’activitats extraescolars, 
sortides didàctiques, colònies, camps 
d’aprenentatge, intercanvis, etc.

Seguiment de l’alumne acurat i exhaustiu. 
Comunicació amb famílies continuada i 
sistemàtica.

PROJECTES D’INNOVACIÓ

ART&CULTURA

1 i 2n d’ESO

Projecte de col·laboració dels departaments de 
Ciències Socials i d’Educació Visual i Plàstica amb 
l’objectiu d’aconseguir un aprenentatge significatiu 
i integrador. Aprenentatge actiu i significatiu de les 
Ciències Socials a través de l’Art i de l’Art a través 
de les Ciències Socials. Ús de la metodologia 
del treball cooperatiu en què l’alumnat és el 
protagonista del seu aprenentatge.

PROJECTE JOVES MENTORS

El projecte Joves Mentors és basa en els valors de 
la convivència, diàleg i respecte. Alumnes de 3r 
d’ESO, voluntàriament, es converteixen en tutors 
d’alumnes de 1r d’ESO i des d’un pla d’igualtat es 
fomenta la cultura de la pau i el respecte de forma 
inclusiva.

PROJECTE MILEC

Millora global de la competència lingüística amb 
un treball aprofundit de la comprensió lectora i 
l’expressió escrita des de 1r d’ESO. Amb codocència 
a l’aula es treballa l’expressió escrita a través de 
les tipologies textuals i la comprensió lectora amb 
activitats significatives. Projecte coordinat entre 
els departaments de Català i Castellà. Avaluació 
continua per part del professorat i coavaluació 
entre l’alumnat.

PROJECTE GRANET DE SORRA

Projecte de 1r cicle d’ESO en què l’alumnat de for-
ma cooperativa dissenya i desenvolupa un o varis 
projectes comunitaris que fomenten la millora del 
seu entorn social. D’aquesta manera, els nois i noies 
aporten el seu granet de sorra al context social més 
proper.

Participem en el projecte Com sona l’ESO, una

Tota l’ESO

Al Milà donem molta importància a les arts 
escèniques i musicals en general. És un dels 
nostres trets distintius al batxilllerat i també volem 
que ho sigui a l’ESO. Així, al llarg dels quatre cursos 
oferim matèries optatives que toquen de ple 
aquests camps: el teatre, la música i la dansa.
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LLENGÜES

ANGLÈS

3r i 4rt d’ESO

L’institut Milà i Fontanals ofereix cursos extraescolars 
de preparació dels exàmens del First Certificate (B2) 
i PET (B1) de Cambridge i de les proves oficials (B1 i 
B2) de l’Escola Oficial d’Idiomes. Proposa als alum-
nes la possibilitat de presentar-se a aquests exà-
mens al mateix centre (amb preus més econòmics).

ALEMANY (Tots els cursos)

Al Milà oferim l’alemany com a segona llengua 
estrangera durant tota l’ESO, amb dues hores set-
manals, per assolir, així, un nivell A1 de la llengua en 
finalitzar l’etapa. Ho fem en grups reduïts i donem 
molta importància a l’expressió oral i la interacció.  
Al batxillerat també s’ofereix l’alemany com  
a matèria optativa, amb dues hores setmanals a 
primer i quatre hores a segon.

INTERCANVIS INTERNACIONALS

3r d’ESO

Intercanvi amb alumnes de la ciutat de Bühl. A 3r 
d’ESO realitzem un intercanvi a una ciutat alema- 
nya, agermanada amb Vilafranca. Els nostres alum-
nes s’allotgen amb famílies alemanyes durant una 
setmana i fan un procés d’immersió en la llengua i 
la cultura alemanyes al cor de la Selva Negra.

ERASMUS +

Tota l’ESO 

Projecte de la UE en què participen sis països. Un 
dels quals és el nostre. Durant aquests dos propers 
cursos, es faran intercanvis, de manera que el 
nostre institut haurà de visitar aquests centres que 
participen d’aquest projecte.

PROGRAMA GEP

Tota l’ESO

La finalitat d’aquest programa és millorar la com-
petència en llengües estrangeres de l’alumnat. 
S’imparteixen diverses matèries en anglès aplicant 
metodologies d’aprenentatge actiu (matemàtiques, 
tecnologia, educació física i ciències naturals) i es 
programen activitats on la llengua vehicular és l’an-
glès (English day, Halloween, tallers i conferències).

ESTADES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS

1r d’ESO

Estada de tres dies en un alberg de la xarxa pública 
XANASCAT de la Generalitat. És una acció d’ex-
tensió educativa que contribueix a la millora de la 
competència lingüística en llengua estrangera de 
l’alumnat i també de les seves habilitats socials i 
relacionals.  ..                               ....................................
................................................................................................
CIÈNCIES SOCIALS
ESCOLES AMBAIXADORES

3r d’ESO

Projecte organitzat per la direcció general de 
comunicació del Parlament Europeu que busca 
estimular el coneixement de la UE, el sistema de 
democracia parlamentària. Alhora permet fer cons-
cient a l’alumnat del que significa ser ciutadania 
europea, treballant de forma competencial aspec-
tes de la nostra realitat més pròxima relacionats 
amb la UE.  

TOTS SOM REGIDORS 

4rt d’ESO

L’objectiu final és prendre decisions mitjançant el 
procés d’aprovació d’una ordenança municipal, 
seguint els passos del debat previ fins arribar a 
l’aprovació final en un Ple Municipal estudiantil. 

CAMP D’APRENENTATGE

1r d’ESO

Els camps i els entorns d’aprenentatge són serveis 
educatius que treballen conjuntament amb els 
centres per promoure l’aprenentatge a través 
d’activitats didàctiques innovadores realitzades en 
un medi natural o cultural singular de Catalunya. 
Alguns dels camps que recentment hem visitat han 
estat el d’Olot, el de Manresa i el de la Ruta del Cister.

LLEGIM LA HISTÒRIA

Tota l’ESO

A partir del curs vinent s’iniciarà  un projecte per 
fomentar la lectura entre l’alumnat que aprofitarà la 
prolífica bibliografia de novel·les històriques com a 
eina per a l’aprenentatge. Es buscaran les novel·les 
adequades al currículum de cada curs i s’aprofitaran 
per contextualitzar les èpoques.
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ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS

COM SONA L’ESO

3r d’ESO

Participem en el projecte Com sona l’ESO, una 
trobada anual d’alumnat i professorat de música 
i dansa de secundària en què es prepara un gran 
concert conjunt: 1500 persones cantant, ballant  
i tocant. Una experiència única i espectacular!

TEATRE, MÚSICA I DANSA

Tota l’ESO

Al Milà donem molta importància a les arts 
escèniques i musicals en general. És un dels 
nostres trets distintius al batxilllerat i també volem 
que ho sigui a l’ESO. Així, al llarg dels quatre cursos 
oferim matèries optatives que toquen de ple 
aquests camps: el teatre, la música i la dansa.

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES

Tota l’ESO

Implementació del projecte matepractic des de 1r 
d’ESO, treballant la matèria de forma més compe-
tencial, divertida i engrescadora, aplicant les noves 
tecnologies. Participació en el projecte Estalmat per 
la detecció del talent precoç en matemàtiques, en 
les proves Cangur organitzades per la Societat Ca-
talana de Matemàtiques, en el concurs i exposició 
de fotografia matemàtica organitzat per l’ABEAM i 
en tallers d’enigmes i experiències matemàtiques.

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Tota l’ESO

Foment del mètode científic basat en l’experimen-
tació i realització de pràctiques setmanals i treballs 
empírics en l’àmbit de les ciències i la tecnologia 
(programació, robòtica, disseny i producció d’apps, 
disseccions, anàlisis químics), en els tallers de 
tecnologia i en els laboratoris de física i química i de 
ciències naturals.

Horaris d’oficina i preinscripció:    
insmilaifontanals.cat/
citaprevia 

Consulta la documentació 
insmilaifontanals.cat/
documentacio

Inscripció i matrícula
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