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L'Institut Narcís Monturiol arriba als 50 anys amb un fort 
lligam a les entitats del districte d'Horta-Guinardó 

 

 El centre ofereix dues línies d'ESO i batxillerat en el barri de Montbau 

 

 L'institut participa de diferents programes com el Projecte Lingüístic de 

Centre o el Pla d'Acció Tutorial 
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L'Institut Narcís Monturiol (C/Harmonia s/n) celebra aquest divendres a partir de les 17:30 
la festa commemorativa del seu 50è aniversari. Una trobada on el teatre, la música, i la 
història del centre seran els protagonistes i els assistents podran visitar les seves  
instal·lacions i participar en un sopar que finalitzarà amb una vetllada musical. 
 

La història 
 
El centre va obrir les seves portes el curs 1968-1969 al districte Horta-Guinardó i en 
aquests moments ofereix dues línies d'ESO i dues de batxillerat, de les modalitats 
científico-tecnològica, ciències de la natura i la salut, humanitats i ciències socials. 
 
L'Institut Narcís Monturiol és un centre molt vinculat al barri de Montbau i les seves 
entitats. Les seves dimensions permeten que el coneixement entre tot l’àmbit educatiu 
sigui possible, amb un tracte directe i personalitzat,  i que la implicació de tota la 
comunitat educativa en l’institut sigui un dels seus trets diferencials. En el cas de 
l’alumnat, fomentant grups com el consells de delegats i delegades que participen 
activament diversos aspectes del centre i la formació de grups escolars i extraescolars 
com una coral, la Monturiol’s Band, un grup de teatre i un grup de dansa, entre d’altres. 
 
El treball interdisciplinari, fomentant projectes que impliquen diverses àrees del 
coneixement, és un altre dels seus trets.  En aquesta línia, l’institut cada any organitza el 
concurs literari de Sant Jordi que està obert al barri i hi participen tots els seus centres de 
primària i secundària.    
 
El centre també participa en el Pla d'Acció Tutorial i en altres projectes com Escola 
Verda, Agenda 21 Escolar, el Pla experimental de llengües estrangeres i el Pla de 
reutilització de llibres. Des del curs 1992-1993 també treballa en termes de coeducació, 
amb materials i usos lingüístics no discriminatoris a nivell de sexe.  
 
 
 
 
 
 
 


