1. HISTÒRIA

L’Institut El Castell d’Esparreguera es va inaugurar l’any 1996. Els terrenys, en principi, anaven
destinats a la construcció d’una escola de Primària. No obstant, el projecte inicial es va reconvertir en
un centre de Secundària a causa de la demanda existent en aquells moments per la implantació de la
LOGSE a Catalunya. Al cap de dos anys es va realitzar una ampliació de l’edifici per construir les
instal·lacions de Batxillerat de la segona planta, quedant l’edifici tal com el veiem en l’actualitat.
L’edifici de l’Institut El Castell disposa de consergeria, secretaria, despatxos de direcció, 36 aules, 2
tallers de tecnologia, 2 laboratoris, 1 aula de plàstica, 6 departaments, 1 biblioteca, gimnàs i
instal·lacions esportives. Ofereix els serveis de transport i activitats extraescolars.
Va entrar en funcionament el curs 1996-1997. El primer curs només van començar 69 alumnes de 1r
d’ESO i 109 alumnes de 3r d’ESO, amb 21 professors. Posteriorment, l’Institut va anar assolint
l’estructura d’un centre amb 4 línies d’ESO i 2 de Batxillerat, de les modalitats Humanístic-Social i
Científic Tecnològic. Fins el curs 2008-2009 l’Institut El Castell també acollia l’alumnat de Collbató i El
Bruc.
A partir del curs 2011-12, el Centre de Formació d’Adults d’Esparreguera realitza les seves activitats
en franja de tarda a les nostres aules de Batxillerat, disposant així d’unes instal·lacions molt adients
que han permès ampliar la seva oferta educativa.
A partir del curs 2012-13, la nostra oferta de Batxillerats també s’amplia i incorpora la modalitat
d’Arts Escèniques, Música i Dansa, que se suma a les dues que ja impartíem: Humanístic-Social i
Científic-Tecnològic.
A partir d’aquest mateix curs 2012-13, també som Centre Plurilingüe, que ofereix matèries en llengua
anglesa i el francès i l’alemany com a segones llengües. També preparem els nostres alumnes per als
diplomes oficials DELF B1 de francès i FCE d’anglès en ampliació d’horari lectiu.
____________
L’Institut El Castell ha desenvolupat sempre un projecte basat en la millora contínua, unida a la
participació com a elements dinamitzadors de l’acció educativa. Així, el nostre centre treballa de
forma coordinada amb la resta de centres educatius, agències municipals i altres institucions de la
vila, el que ha possibilitat la signatura de diversos convenis de col·laboració, que permeten compartir
les nostres instal·lacions amb diverses entitats del poble, així com la realització de projectes amb
establiments externs, per tal d’optimitzar els recursos destinats a l’educació dels nostres alumnes i
les activitats d’altres entitats del poble. Així, tenim signats convenis amb l’Ajuntament per la
realització del Projecte “Tu hi Ets”, amb el Patronat Municipal d’Esports, amb l’Escola Municipal de
Música...
L’atenció educativa es desenvolupa a partir de projectes adreçats al treball de l’excel·lència, fent
especial atenció a la bona preparació acadèmica per a estudis posteriors, el domini de les llengües
estrangeres i les noves tecnologies. Una altra de les línies que durant aquests anys han consolidat el
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nostre Projecte Educatiu és la vinculació família-escola i l’orientació de l’alumnat. Aquest és l’objectiu
del nostre model de tutoria compartida i de participació de famílies i alumnat en el funcionament del
centre.
Aquests eixos del Projecte Educatiu actual són fruit de 17 anys de treball compartit de tot el claustre.
Durant aquests anys, malgrat els canvis socials i educatius als que hem assistit, hem pogut conservar
la nostra identitat i preservar aquells aspectes que considerem essencials en l’ensenyament dels
adolescents i joves.

L’INSTITUT EL CASTELL EN L’ACTUALITAT
Centre Plurilingüe
La llarga trajectòria d’impuls a les llengües estrangeres, ha possibilitat que en aquests moments
l’Institut El Castell sigui un Centre Plurilingüe. Actualment s’imparteixen els continguts de diferents
matèries en llengua anglesa amb metodologia AICLE a tots els nivells, es fan estades lingüístiques a
Londres i França i intercanvis amb Berlin i Dinamarca. La segona llengua estrangera és el francès, i es
prepara els alumnes que hi vulguin optar per a Certificacions Internacionals en llengua anglesa i
francesa (First Certificate in English i DELF B1, de francès). Participem també en projecte de població
“Sharing to Learn” mitjançant el qual alguns alumnes de 4t ESO i 1r de Batxillerat col·laboren amb els
centres de Primària, fent suport a la comunicació en llengua anglesa a les escoles una tarda a la
setmana. Així mateix, gran part del nostre professorat té la titulació per poder impartir docència en
llengua anglesa, i es fa formació al centre en metodologia AICLE.
Les noves tecnologies
L’institut ha anat incorporant també les millores pedagògiques que representen les noves
tecnologies. Actualment tot el centre està digitalitzat, amb electrificació i PDI al 100% de les aules
d’ESO i Batxillerat. Disposem també d’espai moodle on totes les matèries tenen cursos oberts.
Després de la nostra experiència de diversos anys, plantegem les activitats a tots els cursos de forma
que permetin l’equilibri del treball amb materials educatius que combinin suport digital i paper.
El foment de l’excel·lència
La nostra línia de foment de l’excel·lència ha donat bons resultats, actualment els nivells d’acreditació
de l’ESO i el Batxillerat es troben per sobre la mitjana catalana, a l’igual que els resultats de les PAU,
que han estat del 100% els últims anys. El centre ofereix als seus alumnes amb nota de 9 o superior la
distinció d’excel·lència a l’ESO i 1r Batxillerat per tal d’afavorir la cultura de l’esforç i la millora dels
resultats educatius.
Alhora, l’índex de continuïtat d’estudis post obligatoris és del 100%, ja que el nostre sistema
d’orientació dedica molts esforços a l’acompanyament de l’alumnat i la família en la tria d’estudis
post obligatoris més enllà de la finalització de l’ESO o el Batxillerat. Aquests i altres aspectes fan que
el nostre centre sigui un referent d’Educació Secundària a la població i la comarca.
L’atenció a les necessitats educatives
El treball a partir de projectes permet també atendre les necessitats de l’alumnat més vulnerable, de
forma que l’entorn escolar esdevingui un factor protector del desenvolupament. Així, tenim diversos
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projectes orientats cap aquest objectiu:
 Projecte Tu hi ets: Es basa en un conveni de l’Ajuntament d’Esparreguera amb el Departament
d’Ensenyament, i permet completar la formació de l’alumnat de 4t. en empreses de la vila.
 Projecte Inclusió: La finalitat d’aquest projecte és generar un nou model d’atenció a la diversitat i
s’adreça a alumnat amb problemàtiques d’aprenentatge. L’Hort Ecològic i el Trencadís són dues
propostes que generen un entorn protector del desenvolupament.
 Projecte Compartim Converses: Es basa en el voluntariat lingüístic, on l’alumnat catalanoparlant
voluntari conversa durant una hora de pati a la setmana amb alumnat nouvingut o no prou
competent en català. Aquest treball permet a més la generació de vincles i l’intercanvi entre cultures.
La participació
Aquest és un aspecte essencial present en tots els projectes i accions educatives del nostre centre. La
participació entesa en sentit ampli, com a col·laboració, solidaritat, voluntariat, aportació
d’iniciatives, arrelament al poble i a les institucions... Així, trobaríem molts exemples d’activitats,
alguns dels quals serien: la Gimcana Solidària per la Marató de TV3, que preparen els alumnes de
Batxillerat per a l’alumnat de l’ESO; la diada de Sant Jordi, amb activitats musicals, literàries i
matemàtiques; la Setmana de la Ciència amb activitats d’investigació que preparen els alumnes de 4t
ESO per als alumnes de Primària, la Setmana d’Esparreguera, el programa de ràdio “La Finestra del
Castell”, la Jornada de Portes Obertes, les actuacions artístiques per diverses institucions del poble:
Taller Ocupacional, Residència d’Avis; col·laboracions amb la revista 777...
L’Institut El Castell continua orientant el seu projecte de futur a partir dels principis de qualitat en
l’educació i acompanyament en la construcció personal de l’alumnat.
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