


Projecte de cerca de les arrels històriques de 
l’institut realitzat per:

KARMEN MONTANÉ.- Coordinació

BRUNO TEJEDO.- Redactor
MAX REY .- Informàtic.
TOMÁS MALAVIA.- Fotografia

Assessors informàtics , alumnes de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes: BASTIAN CORNEJO i JORDI MARTIN  

Balmes In Itinere



La idea

⚫Cercar les seus i subseus de l’Institut .
⚫Il.lustrar-les amb: plànols, gravats,  

imatges del passat i fotografies actuals.
⚫Documentar i fer una petita legenda de 

cada lloc.
⚫Dissenyar un mapa virtual amb tota la 

informació



Mètode de treball 

⚫Lectura de: articles, llibres
⚫Reunions per compartir la informació i planificar el 

treball.
⚫Mails a ex alumnes i entrevista  a Francesc 

Casares.
⚫Visita als arxius i a les seus i subseus.
⚫Informatius BTV:noticies 73_22-01-2016. 

reportatge realitzat per: 

PEDROSA, Vane i SANCHEZ, José Luis. 2016/01/22. 
Informatius. Noticies 73. BTV, 2016/01/22

⚫https://youtu.be/yx3fyMaVPws 

https://youtu.be/yx3fyMaVPws


Fonts1. Llibres

⚫CASARES, Francesc. Memòries d'un 
advocat laboralista ( 1927-1958). Vol. I. 
Barcelona : La Campana, 2006. 
9788495616869.
⚫ Institut Jaume Balmes. Cent cinquanta 

anys d'història (1845-1995). Barcelona : 
Institut Jaume Balmes, 1995. 
84600091236.



Fonts 2. Arxius 

⚫AJUNTAMENT DE BARCELONA. 2016. Catàleg en línea de l'Arxiu 
Municipal de Barcelona. [En línea] 26 de 1 de 2016. [Citado el: 26 de 1 de 
2016.] http://w151.bcn.cat/opac/index.

⚫AJUNTAMENT DE BARCELONA. Els quarterons Garriga i Roca. Barcelona 
darrera mirada.Una ciutat de mitjan segle XIX a punt de canviar per 
sempre. [En línea] [Citado el: 9 de 12 de 2016.] 
http://darreramirada.ajuntament.barcelona.cat.

 
⚫FRAIZ ORDOÑEZ, Jesús. La Barcelona de antes. [En línea] [Citado el: 26 

de 01 de 16.] http://www.labarcelonadeantes.com/index.html.

⚫MONASTIRS DE BARCELONA. Convent de la mare de Déu del Carme. 
Carmelites calçats. [En línea] [Citado el: 09 de 12 de 2015.] 
http://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02carm.htm.

http://w151.bcn.cat/opac/index
http://darreramirada.ajuntament.barcelona.cat/
http://www.labarcelonadeantes.com/index.html
http://www.monestirs.cat/monst/bcn/bn02carm.htm


Fonts 3 testimonis Orals i imatges

⚫Fonts orals . 
◦Entrevista amb Farncesc Casares. 

https://drive.google.com/open?id=0B9v0GceB6C
3jYUFsem5nNDRSaWs
 

◦Intercanvi de mails amb ex alumnes

⚫Fotografies facilitades per ex alumnes
⚫Imatges: gravats, fotos d’arxiu 

proporcionades pels arxius  i fotos 
realitzades pel fotograf de l’equip Tomás 
Malavia

https://drive.google.com/open?id=0B9v0GceB6C3jYUFsem5nNDRSaWs
https://drive.google.com/open?id=0B9v0GceB6C3jYUFsem5nNDRSaWs


Conclusió i treball final

⚫NOMS DE L’INSTITUT A TRAVÉS DE LA SEVA 
HISTÒRIA
⚫1845 - Instituto Provincial de Segunda 

Enseñanza de Barcelona. Llei Pidal . 
⚫1909 - Instituto General y Técnico de la 

Provincia de Barcelona. comte Romanones *
⚫1942 - Instituto Nacional de Enseñanza Media 

Jaime Balmes. Guillermo Díaz-Plaja 
⚫1980 -  Institut d’Educació Secundaria Jaume 

Balmes. Departament d’Ensenyament
⚫2009 -  Institut Jaume Balmes. LEC



mapa 

⚫Google maps: elaboració d’un mapa 
virtual amb totes les seus i subseus. 
◦Disseny de Max Rey.
◦Textos de Bruno Tejedo.
◦Fotografia de Tomàs Malavia.
◦Coordinació: Karmen Montané

⚫Institut Jaume Balmes: seus i subseus- 18
45-2016

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zRJZsxsMxV7A.k2dGhlgbqdJE
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zRJZsxsMxV7A.k2dGhlgbqdJE
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