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Previsió per la preinscripció curs 2016-207 

• Alumnes actualment matriculats a 6è de primària a 
les escoles de la Z26 el curs 2015‐2016: 425 
alumnes.

• Demanda esperada als quatre institut de la Z26 pel 
curs 2016‐2017: 400 ( + 10) sol∙licituds.

• Capacitat dels quatre Instituts de la Z26 pel curs 
2016‐2017: 390 places.
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Previsió per la preinscripció curs 2016-2017 

1. Amb les nostres previsions es pot garantir que 
totes les sol∙licituds d’escoles de la Z26  que 
demanin els quatre instituts de la Z26 en les 
quatre  primeres opcions, seran assignades a un 
d’aquests  quatre centres:

 Institut Front Marítim, 
 Institut Icària
 Institut Maria Espinalt
 Institut Quatre Cantons
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Adscripcions escoles-instituts Z26

•Escola La Mar Bella
•Escola La Llacuna del 
Poblenou
•Escola Les Acàcies
•Escola  Pere IV
•Escola Sant Martí
•Escola Vila Olímpica
•Escola Bogatell

Nom dels Instituts adscrits

• Institut Front Marítim
• Institut Icària, 
• Institut Quatre Cantons
• Institut Maria Espinalt
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Adscripcions escoles-instituts Z26

•Escola l’Arenal de Llevant
•Escola Fluvià 

Nom dels Instituts adscrits

• Institut Front Marítim
• Institut Icària, 
• Institut Quatre Cantons
• Institut Maria Espinalt
• Institut Barri Besòs 
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Adscripcions escoles-instituts Z26

• Escola Antoni Brusi

Nom dels Instituts adscrits

• Institut Front Marítim
• Institut Icària
• Institut Quatre Cantons
• Institut Maria Espinalt
• Institut Fort Pius
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Institut Icària

Institut Maria Espinalt

Institut Front Marítim

Institut Quatre Cantons

Instituts
de secundària
al Poblenou
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Institut
Icària

Institut
Maria
Espinalt

Institut
Front Marítim

Institut Icària
C. del Doctor Trueta, 81 
08005 Barcelona
Tel. 932 250 501
iesicaria@xtec.cat
instituticaria.cat
Institut Maria Espinalt
Carrer de la Llacuna, 87-101
08018 Barcelona
Tel. 637 369 682
institut.maria.espinalt@gmail.com

Institut Front Marítim
C. d’Espronceda, 18-34
08005 Barcelona 
Tel. 933 037 285
a8058775@xtec.cat
iesfrontmaritim.cat
Institut Quatre Cantons
Camí Antic de València, 35-39
08005 Barcelona 
Tel. 933 037 670
a8064155@xtec.cat
4cantons.cat

Institut 
Quatre
Cantons

Secundària i batxillerat al barri 
del Poblenou
Durant anys, els dos centres públics de 
secundària de referència per a diverses 
generacions d’alumnes del Poblenou 
van ser l’Institut Icària (1983)
i l’Institut Front Marítim; aquest 
últim el 2007 va començar a impartir 
els estudis d’ESO i batxillerat que fins 
llavors oferia l’Institut Poblenou.

Com a resultat de la transformació
urbanística i el creixement demogràfic, 
durant els darrers cursos s’ha desen-
volupat al barri una potent xarxa de 
centres d’educació primària. 

Aquests centres han posat en marxa 
unes línies pedagògiques molt inno-
vadores que han assolit bons resultats 
acadèmics a les proves externes i que els 
instituts han volgut compartir i aplicar. 

La creació del projecte de coordinació 
Aprenem en Xarxa, que agrupa totes 
les escoles i tots els instituts del Poble-
nou, dóna garanties de continuïtat a 
aquestes noves línies pedagògiques, 
respectant les característiques de cada 
centre.

La creació l’any 2012 de l’Institut 
Quatre Cantons, la de l’Institut 
Maria Espinalt prevista per al proper 
curs 2016-2017 i la possible creació 
d’un cinquè centre educatiu de secun-
dària al barri estan en la línia fixada 
per la xarxa educativa de compartir 
els espais i els valors educatius desen-
volupats al Poblenou.



Institut Icària
El nostre institut té una trajec-
tòria consolidada basada en una 
educació de qualitat i plural, que 
proporciona una formació integral 
dels alumnes perquè descobreixin i 
desenvolupin les seves capacitats.

Els trets que ens caracteritzen són:
• El nostre projecte de llengües, 

que inclou l’anglès com a llengua 
vehicular en diverses matèries, a 
més d’oferir la possibilitat d’estu-
diar francès i alemany.

• L’adaptació de la programació 
d’educació física per poder cur-
sar vela escolar al mateix Port 
Olímpic.

• El tractament de la diversitat 
gràcies a la flexibilitat dels grups 

classe en les assignatures ins-
trumentals.

• Una vida cultural dinàmica
 amb la participació de l’alumnat, 

que treballa per donar respos-
tes als problemes de la nostra 
societat.

• Els bons resultats del nostre 
centre, que estan avalats per les 
proves PISA, les competències 
bàsiques i les proves d’accés a 
la universitat.

Institut
Maria Espinalt

pugui construir el seu propi coneixe-
ment. Volem crear espais on es 
pugui treballar la realitat amb 
una mirada àmplia, oberta i global. 
Apostem per una metodologia basada 
en l’activitat i en la interacció crítica 
amb les tecnologies, les persones
i l’entorn, amb l’objectiu d’afavorir 
l’autonomia personal i els interessos 
de l’alumnat.

• Compromís professional i vo-
cació de l’equip educatiu. Volem 
treballar per garantir que el nostre 
alumnat desenvolupi la seva pròpia 
vocació i trobi el seu propi paper dins 
de la comunitat, i alhora adquireixi un 
compromís social envers l’entorn.

Institut Front Marítim
Orientem la nostra acció educativa
i l’organització general a partir d’uns 
principis encaminats a fer que els 
nostres alumnes assoleixin aquests 
objectius generals: aprendre a 
conèixer, aprendre a fer, aprendre
a viure, aprendre a ser, aprendre a 
emprendre i aprendre a atrevir-se.

Els eixos del projecte

La nostra metodologia està basada en:
• L’equilibri entre el treball per 

projectes i l’especialització de 
les matèries.

• La convivència com a eina per 
potenciar el creixement personal 
a través de projectes com la tutoria 
entre iguals (TEI), la mediació 
escolar i els espais de reflexió.

• Les TIC com a una eina ne-
cessària per acostar-nos a la 
nostra proposta educativa (inves-
tigació, recerca, treball cooperatiu, 
comunicació dels projectes, etc.).

• El plurilingüisme a través 
de quatre llengües vehiculars 
d’aprenentatge en els diferents 
projectes per reforçar la dimensió 
comunicativa: català, castellà, 
anglès i francès.

Som un centre proper, de tracte 
directe i personalitzat, amb tutories 
i microtutories en les quals participa 
tota la comunitat educativa. 

Institut
Quatre Cantons
Tres idees força inspiren el nostre 
projecte educatiu:

• La cerca de l’excel·lència. 
Entesa com l’èxit per a tothom, 
es fonamenta en el desenvolupa-
ment dels talents de cada alum-
ne i la compensació de les seves 
mancances, i s’orienta la feina a 
treure el millor de cadascú.

• El principi d’equitat. Es basa 
en el foment de la igualtat 
d’oportunitats i la justícia 
social, a partir de la valoració de 
la diversitat cultural i l’atenció 
a grups de desigualtat educativa, 
facilitant condicions d’èxit entre 
tots els sectors socials.

• La formació integral. Inclou 
tant la formació intel·lectual 
i acadèmica, que s’orienta al 
desenvolupament de les capa-
citats de les persones, com la 
formació en valors, centrada en 
la convivència i la intervenció 
en una societat plural. 

Pretenem que aquestes idees inspirin 
la vida del centre, des del desplega-
ment i l’organització curricular fins a 
la quotidianitat de les relacions entre 
les persones; és a dir, el marc de 
convivència al centre. I es concreten 
a partir de dos eixos clau en el nostre 
projecte: la personalització i l’apre-
nentatge competencial.

• El benestar com a punt clau 
per a l’èxit educatiu. Només quan 
una persona se sent bé pot arribar a 
extreure el màxim d’ella mateixa. Per 
això, en el nostre institut volem crear 
un entorn amable i humà, basat en la 
comunicació entre tots els membres de 
la comunitat educativa i en el respecte 
a la diversitat, donant el màxim valor a 
la convivència i potenciant la integració 
i la cohesió social.

•  Creació de contextos i espais 
d’aprenentatge diversos. Cerquem 
contextos d’aprenentatge en què les 
propostes d’aula incloguin activitats 
per prendre decisions, crear, acordar 
i resoldre situacions, perquè cadascú 
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