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Ja fa més de 50 anys, i després d’unes 

reunions entre Mossèn Sardà i Pujades i 

mestres de les escoles del barri, es va veure 

la necessitat de crear una escola que pogués 

atendre a aquells alumnes que presentaven 

dificultats per aprendre i que tenien un 

ritme més lent que la majoria dels seus 

companys. 

D’aquesta manera l’any 1966 es va 

inaugurar l’Escola Especial Mare de Déu de Montserrat: pocs alumnes per aula, mestres 

especialitzats i activitats diverses van començar a donar resposta a les necessitats d’aquests 

infants i joves. 

Anys més tard, el 1981, davant les dificultats que hi havia per seguir amb la formació de 

l’etapa post-obligatòria, es crea la secció de formació professional, un projecte educatiu 

professionalitzador, que ofereix formació fins els 21 anys. 

Des de l’any 2015 formem part de la FEP, Fundació Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de 

Barcelona, i treballem conjuntament amb altres escoles de característiques similars. 



 

L’Escola està adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials, que no poden seguir 

la seva educació infantil, primària o secundària a l’escola ordinària. Treballem el currículum 

i les competències adaptant-les i adequant-les a les característiques i capacitats de cada un 

dels nostres alumnes; ells són els protagonistes del seu procés d’aprenentatge.  

Els recursos que des de l’escola els hi oferim tenen com a finalitat aconseguir els següents 

objectius: 

• Assolir coneixements adaptats a les capacitats de cada alumne/a que l’ajudin a estructurar 

i estimular la seva personalitat i el seu raonament. Els alumnes aprenen per comprendre 

el món que els envolta. 

• Treballar continguts escolars des d’un 

punt de vista competencial, buscant 

la funcionalitat real d’allò que 

treballem a l’aula. Els alumnes han 

d’aprendre per a la vida. 

• Dotar els alumnes d’habilitats i 

estratègies necessàries per al seu 

futur, intentant garantir la seva 

futura participació social. Els alumnes aprenen a actuar en el món real. 

• Augmentar la seguretat en un mateix, gaudint d’una bona autoestima i autoimatge. Els 

alumnes aprenen a confiar en ells mateixos. 

• En definitiva, treballem per aconseguir una inclusió social real i plena dels i les nostres 

alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A l’Escola treballem a partir de programes individuals. La base és el  currículum dels diferents 

àmbits d’infantil i primària i, donat el cas, el de secundària. Treballem aquelles competències 

que poden ser més funcionals i que donen resposta a les necessitats específiques de cada 

alumne. Volem obtenir el millor de cada un d’ells i dotar-los de les habilitats i estratègies que 

necessitaran en un futur per desenvolupar-se plenament en la societat. 

 

L’itinerari que segueix cada un dels nostres alumnes és 

individualitzat i personalitzat, atenent a les seves capacitats i 

necessitats. Els nostres alumnes no repeteixen, sinó que poden 

fer dos cops el mateix curs per ampliar continguts o per poder 

seqüenciar-los i presentar-li a un ritme més lent, adaptem el ritme 

a les necessitats i capacitats de cada un dels alumnes. És 

important tenir en compte la situació emocional i el moment 

maduratiu de cada un dels alumnes per tal de trobar-li el grup més 

adequat. 

 

Ens distribuïm en dues etapes: primària (on s’acullen els 

alumnes de l’edat d’infantil) i secundària.  

A cada etapa hi ha diferents classes: cicle inicial, cicle mitjà 

i cicle superior a primària; 1r, 2n, 3r i 4t a secundària. 

 

El curs 2019-20 tenim les següents classes: 

PRIMÀRIA: 

• Cicle Inicial  

• Cicle Mitjà  

• Cicle Superior (A i B) 

SECUNDÀRIA: 

• 1r secundària (A i B) 

• 2n secundària (A i B) 

• 3r secundària (A i B) 

• 4t secundària  

 



 

 

Cada un dels nostres alumnes forma part d’un grup-aula, cada grup té un tutor/a referent que 

s’encarrega de fer el seguiment dels alumnes al llarg de tot el curs, així com de tenir contacte amb 

la família i atendre els seus neguits i dubtes.  

A cada etapa també comptem amb uns mestres de suport i educadors que permeten dur a terme 

les agrupacions flexibles, la codocència i les atencions individuals.  

 

Per altra banda, hi ha l’equip d’educadors especialistes que duen a terme les activitats de l’àmbit 

artístic, àmbit esportiu i àmbit digital. 

Contemplen l’equip docent de l’escola, els logopedes i la psicopedagoga. 

 

Els educadors i els professionals especialistes formen els departaments i treballen de manera 

coordinada amb els equips docents de les etapes. 

Els departaments que hi ha a l’Escola són el següents: 

• DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I PSICOPEDAGÒGIC (DOIP): Treballem per donar resposta a 

les necessitats psicològiques, psicopedagògiques i socials, tant dels alumnes com de les 

seves famílies. 

Amb els alumnes es fan dinàmiques de grup (dramatització de contes, escenoteràpia...), 

grups de creixement personal i atenció individual quan es valora adient.  

S’assessora i es recolza a les famílies, tant a nivell individual com a l’escola de famílies (grups 

de famílies i xerrades diverses al llarg del curs). 

Des d’aquest departament, juntament amb els tutors, també es gestionen les coordinacions 

amb serveis externs a l’escola, com ara logopedes, psicòlegs, així com es fa el seguiment dels 

alumnes d’escolaritat compartida.  

Acompanyem als alumnes i a les famílies en el moment d’entrar a l’escola; en les diferents 

etapes del desenvolupament i sempre que la 

situació ho requereix (canvis en l’estructura 

familiar, processos de dol...); i assessorem i 

guiem en el moment d’acabar l’escolaritat amb 

nosaltres per intentar trobar el recurs més 

adient per al futur més immediat de l’alumne. 



 

• DEPARTAMENT DE LOGOPÈDIA I 

REEDUCACIONS: Pretenem millorar les capacitats de la 

parla i el llenguatge per afavorir la millor comunicació 

possible dels nostres alumnes amb el seu entorn. Des 

d’aquest departament es dóna suport a l’aprenentatge 

dels àmbits lingüístic i matemàtic per fer un treball més 

precís quan cal i per ajudar als alumnes a estructurar i transferir allò que aprenen a la vida. 

Dins d’aquest departament també s’engloben les activitats de l’àmbit digital. A l’aula 

d’informàtica es treballen les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de 

preparar els alumnes per al món que els envolta (ús de xarxes socials, gestió d’internet, 

esperit crític davant diferents informacions). També es treballen diferents llenguatges 

audiovisuals per potenciar la creativitat dels alumnes. 

 

Dins de l’àmbit digital, l’escola treballa amb iPads i Blue-boots per tal de poder aprofitar el 

màxim les capacitats de cada un dels nostres 

alumnes i poder treballar de manera vivencial 

i pràctica moltes de les qualitats necessàries 

pel ple desenvolupament en la societat actual 

(gestió i bon ús de xarxes socials, programació 

i anticipació de resultats,..). Entenem aquests 

dispositius com una eina que ens facilita el 

desenvolupament personal. 

• DEPARTAMENT DE PSICOMOTRICITAT I RITME: 

Aquest departament inclou diferents projectes i 

metodologies que, des de l’àmbit artístic, treballen la 

creativitat i l’expressió artística per reforçar les habilitats 

manuals i d’expressió, la consciència corporal i la motricitat 

fina i gruixuda. 

 

- Programa “Anem, del grafisme a l’escriptura” basat en 

la metodologia Bon Depart. A partir de ritmes i músiques 

es treballa el pas del gargot a l’escriptura, es vol dotar els 

alumnes de les estratègies necessàries per adquirir el 

domini correcte del traç.  



 

 

- Taller de macramé, espai de treball manual on 

l’objectiu principal és descobrir i 

desenvolupar les capacitats de les 

mans com a eines de la intel·ligència 

manipulativa, de creativitat i com a 

estratègia per reforçar determinades 

competències de l’àmbit matemàtic. 

 

 

 

 

- Música: dintre de l’àmbit artístic també englobem les diferents 

activitats d’educació musical que es duen a terme en totes les 

aules. Les classes dels alumnes més petits experimenten amb la 

música, els sons i l’expressió corporal per anar, a mida que es fan 

grans, coneixent la història més significativa de la música. Els 

alumnes més grans culminen el seu 

procés d’educació musical amb la 

formació del grup de coral o del grup de 

percussió. 

 

 

 

 

 



 

- Psicomotricitat i educació física. Entenem l’àmbit esportiu 

com un espai on els alumnes poden treballar la consciència 

corporal, poden adquirir hàbits saludables i poden 

desenvolupar diferents qualitats físiques que complementen 

la seva educació escolar. Les sessions d’educació física 

s’adapten a les necessitats de cada un dels alumnes i 

s’ofereixen reeducacions sempre 

que es considera adient. Dins 

d’aquest àmbit, els alumnes de 

primària i 1r i 2n de secundària van 

a la piscina un cop a la setmana. 

 

 

 

 

 

 

• DEPARTAMENT DEL SERVEI D’AUTONOMIA SOCIAL (SAS): Per treballar moltes de les 

estratègies i habilitats necessàries en el desenvolupament de la vida adulta, els i les 

alumnes ajuden en molts serveis de l’escola com ara el de suport administratiu, de 

manteniment o de menjador. Al mateix temps que es treballen competències 

matemàtiques, lingüístiques i de coneixement del medi, aconseguim que els alumnes 

treballin la responsabilitat, la implicació, l’autonomia i millorin la seva autoestima.  

 

 



 

 

Som una escola oberta al barri i a la ciutat, ens agrada 

participar en projectes diversos i col·laborar amb diferents 

entitats i associacions: Fundació Vicenç Ferrer, Escoles + 

Sostenibles, Apilo XII, Festa Major del Guinardó, Fundació 

GAEM, Associació Nou Horitzó, Associació Joc Viu, 

Ajuntament del Districte... 

Participem en diferents projectes educatius: Aula Mòbil, Audiència Pública de Barcelona per als nois 

i noies de la ciutat, el Pregó dels infants a les festes de Sant Eulàlia, el Comerç i les Escoles, Escola 

del Consum... Volem que els nostres alumnes siguin persones compromeses amb la societat i que 

coneguin els processos participatius basats en la responsabilitat i la ciutadania activa. 

Considerem que l’escola s’ha d’obrir al seu entorn i oferir espais de participació, diàleg i creixement 

personal. Totes les experiències viscudes dins l’entorn escolar són enriquidores per als alumnes i els 

ajuda a preparar-se per a la vida; la varietat d’aquestes experiències els hi permeten trobar els seus 

punts forts i treure’ls-hi el màxim profit. 

Dins de l’escola també fem servir diferents metodologies i activitats per 

tal de desenvolupar aquelles habilitats i estratègies necessàries: 

▪ Treballem amb projectes d’Aprenentatge Servei amb els alumnes 

de secundària, 

▪ Amb els alumnes més petits es treballa l’estimulació sensorial i 

basal, potenciant la comunicació interpersonal, 

▪ Fem servir el teatre com a eina de desinhibició i per augmentar 

l’expressió i l’expressivitat, 

▪ Creiem en la flexibilitat de grups, el treball internivells i la codocència com a estratègies per 

arribar a atendre tots els alumnes, 

▪ Ens reunim en assemblees, són una eina de participació i de respecte envers les opinions 

dels altres, 

▪ Potenciem el treball cooperatiu com a eina d’autonomia i responsabilitat individual i de grup. 

▪ Fem jornades lingüístiques i matemàtiques per treballar les competències des d’un punt de 

vista lúdic i creatiu, 



 

▪ Treballem la responsabilitat social i la sostenibilitat a través de l’hort i amb la participació als 

projecte d’Escoles+Sostenibles. 

▪ Treballem l’educació emocional amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes se sentin més 

segurs i tranquils i, en cas de conflicte, tinguin la capacitat d’autogestionar-se millor. 

 

El nostre horari de classes és de 9’30h a 13h i de 15 a 16’30h.  

Disposem de servei de menjador, l’estona de migdia està gestionada per personal de l’escola i 

monitors de la Fundació Pere Tarrés coordinats des de l’equip docent. 

L’AMPA de l’escola funciona de manera activa organitzant les activitats extraescolars, casals d’estiu, 

sortides familiars  i sopars de germanor. La podeu conèixer a través de la web:  

http://www.ampaeeemontserrat.org/  

Contacte: 

C/ Varsòvia  162 - 08041 Barcelona  

   93 455 76 25 - a8014012@ xtec.cat 

https://eemarededeudemontserrat.wordpress.com/  

http://montserratcee.blogspot.com.es/  

Twitter: @eemontserrat1 

Instagram: @eemontserrat 

http://www.ampaeeemontserrat.org/
https://eemarededeudemontserrat.wordpress.com/
http://montserratcee.blogspot.com.es/


 

 


