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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest informe té el propòsit de concretar les prioritats i definir els aspectes relatius a les 
activitats i el funcionament de l‟institut per al curs 2018-19, incloent-hi les concrecions 
relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans d‟actuació acordats i 
aprovats. (DECRET 102/2010, de 3 d‟agost, d‟autonomia dels centres educatius. Art. 10). 

 

Es tracta d‟un document deutor del projecte de direcció per a l'institut Moisès Broggi Créixer i 
Aprendre en Companyia, que es va aprovar el passat hivern per al període 2018-2022. N‟és 
deutor en el sentit que aquell projecte de direcció conté les línies mestres de programa que 
cada curs s‟han d‟anar concretant i revisant, i per tant aquesta programació general 2018-19 
no dirà pas gaire coses diferents de les que hi ha en aquell projecte. 
 
També és cert que l‟esmentat projecte de direcció és el primer programa de direcció d‟institut 

d‟un director novell, un servidor. Per tant és segur que a part de la il·lusió pròpia de les 

primeres vegades conté força mancances que s‟hauran d‟anar millorant a mesura que el 
treball amb la resta de l‟equip directiu, el conjunt del professorat, l‟alumnat i les seves famílies 
vagin sedimentant una certa experiència. 
 
Un cop exposades aquestes precaucions bàsiques, val a dir que aquest inici de curs a 
l‟institut Broggi està resultant, per a mi, força intens i enriquidor. He d‟assenyalar de seguida 
el gran valor que dono al conjunt de l‟equip directiu que m‟acompanya. Els dos caps d‟estudis 
(David Alonso Asencio, cap d‟estudis per a l‟ESO i el Batxillerat) i Cesca Pacheco Nogués 
(cap d‟estudis per als Cicles Formatius) han acceptat de continuar treballant al lloc que ja fa 
força cursos que ocupen. Es tracta de dos companys amb un bon ascendent entre el 
professorat i l‟alumnat, ja que sempre han desenvolupat la seva tasca de manera enraonada, 
prudent i tranquil·la, a més de disposar d‟una expertesa en relació al que duen entre mans 
francament considerable. La continuïtat de la seva tasca a la direcció, doncs, crec que aporta 
una estabilitat molt valuosa al conjunt de l‟acció de l‟equip. La companya que ha entomat la 
secretaria de l‟institut, Anna Darnaculleta Esteve, ha estat sens dubte molt valenta en decidir-
se a fer el pas endavant sense comptar amb cap experiència en equips directius. Es tracta 
d‟una professora de matemàtiques que coneix bé l‟institut i desenvolupa la seva feina amb 
una actitud franca, decidida i resolutiva, sense por a l‟error, que a part de molt competent es 
mostra permanentment oberta a replantejar les coses col·lectivament. Last but not least, la 
companya que m‟ha agafat el relleu a la coordinació pedagògica, Fanny Figueras Cubells, va 
venir a l‟institut fa força anys amb l‟encàrrec de liderar els projectes artístics i d‟innovació a 
l‟ESO i la implementació del Batxillerat Artístic. Es tracta d‟una persona amb un gran i 
reconegut mestratge pedagògic, amb molta experiència en els àmbits de la docència i de la 
formació de professorat i una visió educativa vertaderament àmplia i de llarg abast. 
 
Més enllà d‟aquest primer cercle de treball, tant el conjunt del professorat (enguany 68 
persones) com el personal d‟administració i serveis (2 administratives, 3 conserges, 1 
bibliotecària, 3 professionals de la neteja i 2 professionals del manteniment) són gent amb un 
alt sentit de la professionalitat i amb un nivell d‟implicació en la seva tasca certament 
important. 
 
L‟alumnat i les seves famílies són de fet qui donen raó de ser a l‟escola. En general tenen 
una actitud de recepció i col·laboració que faciliten molt la tasca dels professionals. No crec 
equivocar-me massa si dic que crec tenir accés als canals de comunicació adequats per tal 
de compartir amb l‟alumnat i les seves famílies qualsevol nou repte o dificultat dels que 
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sempre van sorgint en una escola. El compromís que tots plegats sentim en relació al fet 
educador de la nostra comunitat fa que en general cadascú posi sobre la taula el millor que té 
a l‟hora de fer l‟esforç de restablir ponts d‟entesa i col·laboració. 
 
Tant en la reunió inicial de claustre amb el professorat, com en les sessions de rebuda de 
l‟alumnat, he començat el curs insistint sobre uns quants valors que crec que poden ajudar-
nos a totes a orientar correctament la nostra tasca de cada dia. Es tracta d‟un reduït conjunt 
de prioritats ètiques que defineixen els termes del contracte que establim entre nosaltres en 
tant que membres d‟aquesta comunitat educativa. Em sembla que és sobre aquests pilars 
que els professionals hem de basar la nostra acció educativa, amb la finalitat de contribuir a 
la formació integral de l‟alumnat. De la mateixa manera, en la mesura que cada alumne sigui 
capaç d‟entendre i adaptar a ell mateix aquests principis, trobarà més fàcil de desenvolupar-
se i transformar-se, de créixer, al llarg de la seva estada a l‟escola. 
Aquesta sèrie de valors es poden resumir així: 
 

 L’autonomia personal i la cultura de la responsabilitat. Demanem el mateix als majors 

que als menors. Demanem als alumnes el mateix que els professors ens demanem a 

nosaltres mateixos: capacitat d‟ordre, respecte, cura de les persones, exigència 

acadèmica, coherència de propòsits i actuacions. Hem de ser conscients que la llibertat va 

lligada a la responsabilitat, que els drets de les persones estan estretament vinculats als 

seus deures. L‟acció educativa dels professionals, així com el procés de formació de 

l‟alumnat, està regit per una mena de contracte social que ens obliga uns i altres a 

desenvolupar-nos dins l‟escola amb aquest criteris i no pas d‟altres.  

 

 L’esperit democràtic i la implicació social. Capacitat de respecte en relació a l‟altre, no 

només en tant que persona diferent sinó també en tant que persona que té una vàlua 

equivalent a la nostra en relació al conjunt de la comunitat. Es tracta d‟entendre la 

implicació com la vessant activa del respecte. Arribar a fer-nos al càrrec que l'institut som 

tots. Cadascú de nosaltres té una dimensió col·lectiva, que és important cultivar si volem 

créixer com a persones i com a gestors del coneixement. Per això la implicació és 

important. Si tenim en compte la dimensió col·lectiva de cadascú de nosaltres, el nostre 

procés de formació personal i creixement en el coneixement serà molt més potent, molt 

més seriós, molt més sòlid com a plataforma de la nostra vida adulta. Les persones 

guanyem en valor quan ens entenem com a part d‟un grup i no pas com a individus isolats. 

Les delegades de classe, per exemple, han de ser una via d‟intercanvi d‟opinions, de 

participació i d‟acció imprescindible per tal que les companyes i companys se sentin 

tinguts en compte pel seu professorat, però també per tal que el professorat constati dia a 

dia les necessitats i els desitjos formatius del seu alumnat i se senti constret a mirar de 

donar-hi resposta. 

 

 La mentalitat oberta. Capacitat de contextualitzar els llenguatges propis de cada matèria 

en relació amb mirades diverses: religió, sexe, geografia, etc. Lectura, anàlisi i reflexió a 

l‟entorn d‟obres teatrals, de cinema, etc. Dissenyar i desenvolupar activitats 

complementàries, que lliguin diversos coneixements: viatges, excursions, museus, teatre. 

Practicar l‟alteritat de llenguatges a l‟hora d‟apropar-se a un coneixement. Acceptar i 

valorar solucions a problemes diferents a les pròpies. En definitiva, tenir capacitat de 
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mantenir la curiositat davant del desconegut, de sostenir cognitivament diferents maneres 

d‟entendre una mateixa cosa. 

 
● La curiositat i la creativitat. Capacitat de donar diferents respostes a un mateix enunciat. 

Generar preguntes a partir d‟un tema. Treballar referents d‟art contemporani vinculant-los 

a disciplines no artístiques. Capacitat d‟anar més enllà del punt de partida proposat 

mitjançant la interrelació de coneixements i de la pròpia intuïció intel·lectual i artística. 

 

 L’esperit crític: Capacitat de raonar de manera ordenada i sincera, així com d‟expressar 

aquest pensament de forma entenedora i adequada a la circumstància. Capacitat de 

conformar una opinió pròpia a partir de fonts diverses, d‟informar-se i alhora mantenir una 

distància intel·lectual respecte la informació consultada. Comentar contextualitzadament 

una obra, analitzant la seva estructura lingüística, connectant-la amb un debat cultural i 

posicionant-se. Analitzar, corregir, demanar explicacions. Treballar preguntes obertes, 

enriquides. Fomentar l‟autoavaluació com a estratègia de formació. Entrenament en el 

diàleg socràtic. Foment de la reflexió sobre els processos d‟aprenentatge, estem 

incentivant la reflexió sobre la construcció de la pròpia identitat en relació al coneixement. 

 

 L’ús social del català a l’institut: l‟ús del català no té actualment cap problema a 

l‟institut. La convivència entre llengües dins l‟escola és una cosa sana i enriquidora. Tal i 

com és habitual a secundària, acostuma a haver-hi una part petita del professorat que 

imparteix les seves classes en castellà i que utilitza el castellà per relacionar-se amb les 

seves alumnes. Crec que és normal i bo que a secundària el català i el castellà convisquin 

a les aules, en el sentit de fer entendre a l‟alumnat que no hi ha cap voluntat de perseguir 

el castellà. El fet de conèixer i usar diverses llengües crec que sempre s‟ha d‟entendre i fer 

entendre com una riquesa, com un guany intel·lectual. Tanmateix també és important 

continuar aplicant la discriminació positiva a favor de l‟ús del català, per tal de fomentar 

així que tot l‟alumnat adquireixi a l‟escola una bona competència lingüística en les dues 

llengües nacionals. En un moment polític com l‟actual, en el qual es qüestionen moltes 

coses de manera força demagògica, és important que la institució subratlli l‟ús preferent 

del català com a llengua vehicular. Més enllà del fet que així ho mani la normativa, creiem 

que es tracta d‟una estratègia de defensa de la igualtat d‟oportunitats lingüístiques de les 

noies i nois que conviuen a l‟escola, de cara al seu futur immediat (em refereixo sobretot a 

la seva capacitat d‟inserció social i laboral). Considerem doncs que la política d‟immersió 

lingüística en català en l‟àmbit educatiu no s‟ha d‟entendre com un menysteniment de la 

llengua castellana, sinó com una salvaguarda necessària per al bon aprenentatge de la 

llengua catalana. 

Ens trobem, doncs, en un moment de ple desenvolupament de l‟institut, davant d‟un període 
de consolidació (amb tot el que això implica tant de potència com d‟evidència de les pròpies 
febleses). 
 
L‟institut es troba en un moment nou, de confiança en ell mateix: hi ha molta demanda per 
entrar a tots els plans d‟estudi que ofereix. 
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Aquesta fortalesa, el fet de no haver de patir pel què passarà demà, ha de servir per fer 
autocrítica, per encarar-se amb aquelles característiques del nostre funcionament que 
n‟amenacen la sostenibilitat. Sóc de l‟opinió que la consolidació d‟un projecte passa per la 
reordenació dels propòsits i les línies d‟actuació, per la selecció de prioritats: pel correcte 
discerniment de la relació entre recursos i actuacions. 
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DADES DE L‟INSTITUT PER AL CURS 2018-19 
 

2.1.PLANS D‟ESTUDIS 
L‟Institut Moisès Broggi és un centre públic del Consorci d‟Educació de Barcelona 
(Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) que enguany fa 8 anys i imparteix 
estudis d‟Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats (Científic-Tecnològic, Humanístic-
Social, Artístic i Internacional) i Cicles Formatius de la família Sanitària (Cures Auxiliar 
Infermeria, Tècnic en Emergències Sanitàries, Imatge per al Diagnòstic i Medecina Nuclear). 
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
Actualment hi ha 2 línies (2 grups-classe per nivell, és a dir a 1r, 2n, 3r  i 4t d‟ESO) 
Marc horari 1r, 2n i 3r d‟ESO: 
Matins: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8 a 13:30. Dijous de 8 a  14:30 
Tardes: Dilluns i dimarts de 15.30 a 17.30 
L‟estona de pati sempre és de 11.00 a 11.30. L‟alumnat ha de romandre a l‟institut. 
Marc horari 4t d‟ESO: 
Matins: Dilluns a divendres de 8 a 14:30. L‟estona de pati sempre és de 11:00 a 11:30. 
L‟alumnat ha de romandre a l‟institut. 
 
Distribució de matèries i hores a l‟ESO: veure annex 1 
 
BATXILLERAT (Científic-Tecnològic, Humanístic-Social, Artístic i Internacional) 
Actualment hi ha 2 línies de 1r i 2n de Batxillerat estàndard (un grup de Científic-Tecnològic i 
un d‟Humanístic-Social tant a 1r com a 2n) i 1 línia de Batxillerat artístic i 1 de Batxillerat 
internacional. El Batxibac és un pla d‟estudis que es combina amb el Batxillerat estàndard o 
l‟artístic, de manera que no s‟hi comptabilitzen grups propis. 
Marc horari: Dilluns a divendres de 8 a 14:30. L‟estona de pati sempre és de 11:00 a 11:30. 
L‟alumnat pot romandre o sortir de l‟institut. 
El batxillerat internacional i el batxibac ocupen també entre 1 i 3 hores dels dilluns i dimarts a 
la tarda (entre 15:30 i 18:30). 
 
Distribució de matèries i hores al Batxillerat: veure annex 2 
 
CICLES FORMATIUS 
Actualment s‟imparteixen els següents cicles formatius: 
● CFGM Cures auxiliars d‟infermeria CAI (matí i tarda) 

● CFGM Emergències sanitàries TES (matí) 

● CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear IDMN (tarda) 

 
Hi ha 4 línies de CAI, 2 grups al matí i 2 grups a la tarda (s‟imparteix en un sol curs). 
Hi ha 1 línia de TES (1 grup de primer i 1 grup de segon, ambdós al matí).  
Hi ha 1 línia de IDMN (1 grup de primer i 1 grup de segon, ambdós a la tarda).  
 
Marc horari: 
Matins: Dilluns a divendres de 8 a 14:30. L‟estona de pati és de 11:00 a 11:30. L‟alumnat pot 
romandre o sortir de l‟institut. 
Tardes: Dilluns a divendres de 15 a 21:20. L‟estona de pati és de 18:00 a 18:20. L‟alumnat 
pot romandre o sortir de l‟institut. 
 
Distribució de matèries i hores als Cicles Formatius: veure annex 3 
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2.2.NOMBRE I DISTRIBUCIÓ DE L‟ALUMNAT 

Nombre d'alumnes per plans d'estudis, nivells i grups 
 

curs 2018-19 
      

            A   B C D TOTALS 

ESO 1r 30   30     60 

  2n 31   31     62 

  3r 29   32     61 

  4t 28   29     57 

TOTAL ESO             240 

BTX   A CT A HS         

  1r 15 33 34 25 //11// 107 

  2n 17 13 32 26 //5// 88 

TOTAL BTX             195 

CAI 1r 33   33 31 31 128 

FCT CAI 1r 34         34 

TES 1r 32         32 

  2n 33         33 

FCT TES 1r-2n 2         2 

ID MN 1r 30         30 

  2n 29         29 

FCT IDMN 1r-2n 3         3 

TOTAL  CF             291 

TOTAL 
GLOBAL             

726 

        Llegenda:               

ESO Educació Secundària Obligatòria         

BTX Batxillerat             

CAI Cures Auxiliar Infermeria         

TES Tècnic en Emergències Sanitàries         

ID MN Imatge per al Diagnòstic i Medecina Nuclear       

FCT Formació en Centre de Treball (pràctiques)       

  Aquí es compten les FCT de l'alumnat graduat el 2017-18 que té les pràctiques pendents 

CF Cicle Formatius (Formació Professional)       

A grup A             

A CT grup Batxillerat Estàndard Científic-Tecnològic       

B grup B             

A HS grup Batxillerat Estàndard Humanístic-Social       

C grup C En el cas de BTX, grups de Batxillerat Internacional   

D GrupD En el cas de BTX, grups de Batxibac     
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2.3.L‟EDIFICI I L‟AULARI 
 
L‟instiut Moisès Broggi s‟ubica en un edifici que ocupa la façana del carrer Sant Quintí entre 
els carrers St. Antoni Maria Claret i Indústria. Comparteix l‟illa (que per l‟altre costat es tanca 
amb el carrer de Conca) amb l‟escola Miraletes i el parc del mateix nom, on trobem l‟antiga 
masia de Can Miralletes. 
 
Es tracta per tant d‟un institut de secundària del barri del Camp de l‟Arpa, pertanyent al 
districte de Sant Martí, però alhora situat en una zona limítrofa amb la dreta de l‟Eixample 
(àrea de hospital de St. Pau i la basílica de la Sagrada Família) i amb el barri del Guinardó.  
L‟edifici va ser construït durant la segona meitat dels seixantes, amb cinc plantes. S‟hi van fer 
reformes importants en el moment d‟introduir-hi els estudis de formació professional i els de 
batxillerat artístic (2010-2012). La distribució és com segueix: 
 
Planta soterrani: Aula d‟informàtica 1, tallers i aules TIC d‟Imatge per al diagnòstic (que 
enguany es comparteixen amb Batxillerats), taller de visual i plàstica i hort urbà. 
Planta baixa: Despatxos de secretaria i direcció, Aula Santaló, Aula Magna, Consergeria, 
Sala de visites1 i 2, Departament de Ciències Socials, Departament Català, Castellà i Llatí, 
Departament Llengües Estrangeres, Sala de professorat, Biblioteca, Gimnàs, Pati, Sala 
multiusos i Sala d‟actes. 
 

Planta primera: Aules d‟ESO, Taller de Tecnologia, Aula d‟Acollida, Aula d‟Informàtica 2, 
Laboratori de Ciències, seminari de Tecnologia, Aula Camus-Seminari de Matemàtiques,  
Aula Ali-bei i Departament d‟Orientació Educativa. 
 

Planta segona: Aules de Batxillerat, Aula Ítaca, Aula d‟Informàtica 3, Departament de 
Sanitària, Tallers i Aules de CAI, Tallers i Aules d‟Emergències Sanitàries. 
Planta tercera: Aules de Dibuix i Seminari de Visual i Plàstica 
 

La distribució de grups-classe d‟aquest curs és la que segueix: 
 

Grup Aula 

1r ESO 1.1 9 

1r ESO 1.2 8 

1r ESO 1.3 7 

2n ESO 2.1 6 

2n ESO 2.2 1 

2n ESO 2.3 2 

3r ESO A 5 

3r ESO B 10 

4t ESO A 3 

4t ESO B 4 

1BA HS 16 i taller ID 

1BA CT 15 

1BB ARTS 17 i aula ID 

1BC INTERNACIONAL 12 

2BA HS 14 

2BA CT Santaló 

2BB ARTS Aula ID 2 

2BC INTERNACIONAL 13 
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CAI A Taller CAI 1 

CAI B Taller CAI 2 

CAI C Taller CAI 1 

CAI D Taller CAI 2 

1er TES Taller TES  

2on TES Aula 20 

1er IDMN Taller ID 1 

2on IDMN Aula ID 2 

 
Aquest curs 2018-19, amb la novetat dels dos grups de batxillerat estàndard a 1r i 2n, hem 
arribat al nombre més alt de grups-classe de l‟etapa institut Moisès Broggi: 26. Atesa la 
disponibilitat d‟aules (que majoritàriament poden donar cabuda a unes 20 persones i no pas 
30), enguany hi ha moments que l‟edifici està completament ocupat. La situació és 
especialment problemàtica en aquells grups que són de 30 o més alumnes. Per exemple, 
hem hagut de ressituar algunes hores dels grups 1BAHS i 1BB a les aules del soterrani que a 
la tarda són utilitzades pels grups d‟IDMN, ja que un conjunt de 30-35 persones no cabien a 
les aules originàriament establertes (16 i 17). Aquesta solució, tanmateix, situa aquest 
alumnat en un espai de treball més espaiós però força escanyat de llum natural (només 
reben llum natural per unes finestres petites i altres que queden quasi a nivell de carrer). 
 
Sembla evident que l‟escola necessita una ampliació d‟aulari de manera urgent. Cal tenir en 
compte, però, que aquesta actuació no depèn directament de l‟institut sinó de les 
administracions i que una reforma-ampliació posaria en qüestió, potser de manera inevitable, 
el model de centre actual. Dit d‟una altra manera, des d‟una perspectiva interna la necessitat 
d‟espai se centra bàsicament en els grups de batxillerat (i en una menor mesura en les hores 
de matèries comunes de 3r i 4t d‟ESO, que també són d‟entre 30 i 33 persones). Tanmateix, 
si mai l‟administració es decideixen a realitzar obra major a l‟institut també és lògic suposar 
que aquesta inclouria també l‟ampliació d‟una línia d‟ESO (és a dir 4 grups-classe més) atès 
que en aquests moments el dèficit de places públiques d‟ESO a la ciutat de Barcelona és 
prou alt. Aquest canvi implicaria fer un salt de 700 a 820 alumnes i, sobretot, créixer en 
alumnat en la franja obligatòria, i per tant d‟accés universal. No vull pas dir amb això que 
aquesta direcció li vulgui cap mal als estudis d‟ESO, però sí que cal tenir en compte que la 
gestió de 3 línies d‟ESO és substancialment diferent a la de 2 línies. Diguem-ne que fàcilment 
es passa d‟una dinàmica artesana (en la qual tothom es coneix en qüestió de pocs mesos) a 
una dinàmica industrial (en la qual es perd la uniformitat dels equips docents i es corre el risc 
de despersonalitzar el vincle entre menors i adults dins l‟escola), amb els greus inconvenients 
que això implica per que fa al propòsit educatiu integral de l‟institut. 
 
Caldria afegir aquí una reflexió que l‟anterior director, en José Manuel Celorio, sovint ha 
comentat: la diversitat de plans d‟estudis que s‟imparteixen a l‟institut és un factor que cal 
tenir en compte a l‟hora d‟entendre la complexitat del conjunt i la dificultat de la seva gestió 
global. Sense dubte la dinàmica general de treball al Broggi és més complicada que no pas la 
d‟un centre en el qual es fa només ESO i BTX o bé només Cicles Formatius Professionals. 
 
Si suméssim doncs aquesta naturalesa diversa i complexa de l‟institut a una ESO de 3 línies 
ens trobaríem davant un repte de governança força diferent de l‟actual. Aleshores seria 
potser el moment que cadascuna de les persones que desenvolupa tasques directives és 
replantegés lliurement la continuïtat del seu compromís de govern. 
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La primavera passada, en una reunió al Consorci d‟Educació de Barcelona, una cap de 
servei comentava irònicament que “s’han plantat molts arbres al Broggi, i tots han arrelat”. Jo 
crec que és bo, tenir aquesta mena de problemes; però no hem de perdre de vista que es 
tracta d‟una situació potser excessivament complexa. 
 
3.CALENDARI ESCOLAR 

3.1.Vacances i dies festius 

Nadal 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos 

Pasqua 15 d‟abril al 22 d‟abril de 2019, ambdós inclosos 

Festes   
24 de setembre de 2018, 12 d‟octubre de 2018, 1 de novembre de 
2018, 6 de desembre de 2018, 1 de maig de 2019 i 10 de juny de 
2019 

Festes Lliure 
disposició 

7 de desembre, 2 de novembre de 2018 i 4 de març de 2019 

 
3.2.Avaluacions ESO i BTX 

1r  Trimestre ESO i BTX 
Del 12  setembre de 2018 a 5 de desembre 
2018 

2n Trimestre ESO i  1r BTX 
Del 10 de desembre de 2018 al 15 de març de 
2019 

2n Trimestre 2n BTX 
Del 10 de desembre del 2018 al 1 de març de 
2019 

3r  Trimestre ESO i 1r BTX Del 18 de març al  21 de juny de 2019 

3r Trimestre   2n 
BTX  

Estàndard i 
Artístic 

Del 5 de març al 17 de maig de 2019 

IB Del 5 de març al 26 d‟abril de 2019 

 
3.3.Avaluacions CF 

1r  Trimestre 14 setembre a 23 de novembre 2018 

2n Trimestre 26 novembre de 2018 a 22 de febrer 2019 

3r  Trimestre 25 ebrer  de 2019 a final de curs  

 
3.4.Informes i qualificacions 

Lliurament informes  1a Avaluació ESO-1BTX 
A tutoria, la setmana del 17 al 21 de 
desembre 2018 

Lliurament informes 2a Avaluació ESO-1BTX Del 25 al 29 de març de 2019 

Lliurament informes 3a Avaluació 2 BTX Del 11 al 15 de març de 2019 

Resultats Avaluació final ESO/1r Batxillerat Última setmana juny 2019 

Resultats  3a Avaluació i final 2n Batxillerat  27 de maig de 2019 

Resultats  3a Avaluació i final cicles formatius 
Es comunicaran la primera setmana 
de juny de 2019 
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Resultats Avaluació extraordinària i  
final d‟etapa cicles formatius 

19 de juny de 2019 

 
3.5.Recuperacions matèries pendents del curs anterior ESO i BTX 

 

Alumnes 2n Batxillerat 10 d‟abril de 2019 

ESO  10 d‟abril de 2019 

 
3.6.Crèdits de síntesi de Cicles Formatius 

 

CAI - TES 
Segona quinzena de maig de 
2019 

IDMN 
Al llarg del curs (2 h 
setmanals) 

 
3.7.Treball de recerca 2n BTX 

Lliurament 1a nota estiu per part dels tutors 22 d‟octubre de 2018 

Lliurament treball per part dels alumnes 11 de desembre de 2018 

Presentació i defensa del treball 
18 e desembre de 2018 

 
3.8.Juntes d‟avaluació ESO i BTX 

Preavaluació 
7 ,14 i/o 21 de novembre de 
2018 (a determinar) 

1a avaluació 12  i 19 de desembre de 2019 

2a avaluació 20  i 27 de març de 2019 

2a avaluació 2n BTX 13 de març de 2019 

Avaluació final ordinària ESO i 1r BTX 
Setmana del 17 al 21 de juny de 
2019 

Avaluació extraordinària 2n BTX 
18 e juny de 2019 

 
3.9.Cicles Formatius 

Avaluació inicial 
24 d‟octubre de 2018 (CAI) 
31 d‟octubre de 2018 (TES, IDMN) 
 

1a avaluació  Del 11 al 13 de desembre 2018 



 
 
 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2018-19 
versió: 00 

data elab.: 22/10/2018 

 

 
 
 

 
 

 
Pàgina 15 de 30 

 

2a avaluació Del 12 al 14 de març de 2019 

3a avaluació i final 5 i 6 de juny de 2019 

Extraordinària 14,17 i 18 de juny de 2019 

 
3.10.Proves extraordinàries ESO i 1r BTX 

2, 3 i 4 de setembre de 2019 

 
3.11.1.Recuperacions ESO  

1a avaluació  Data límit 31 de gener de 2019 

2a avaluació Data límit 25 d‟abril de 2019 

3a avaluació  Data límit 13 de juny de 2019 

 
3.11.2.Recuperacions BTX 

1r BTX Exàmens de la 3a 31 de maig, 3, 4 de juny 

1r BTX Exàmens recuperació i pujar nota 12, 13 i 14 de juny 

2n BTX Exàmens 3a 10, 13 i 14 de maig 

2n BTX Exàmens recuperació i pujar nota 17, 20, 21 de maig 

2n BTX Extraordinària 12, 13 i 14 de juny 

 
3.11.3.Recuperacions Cicles Formatius 

1a avaluació  Del 11 al 13 de desembre 2018 

2a avaluació Del 12 al 14 de març de 2019 

Extraordinàries / 2a convocatòria 11, 12 i 13 de juny de 2019  

 
3.12.Calendari general del curs: veure annex 5 
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4. PROJECTES ESPECÍFICS DE L‟INSTITUT 
 
Tots els “projectes” que es desenvolupen a l‟institut tenen el valor comú de ser un espai 
d‟aprenentatge col·lectiu. El treball en equip (professorat i alumnat) és un dels camins que 
volem continuar eixamplant amb fermesa. La capacitat d‟interaccionar, negociar i construir 
col·lectivament és una de les riqueses més preuades que les noies, els nois i el seu 
professorat poden endur-se de l‟escola. Saber cooperar ens millora com a persones i dona 
major fortalesa als coneixements adquirits a través de la pràctica col·lectiva: ens fa més 
felices, sàvies i més útils. 
 
Entenem l‟aprenentatge per projectes com la capacitat que ens donem d‟experimentar amb el 
coneixement, de poder “manipular-lo” a un nivell que per a l‟alumnat resulti significatiu, de 
manera que es vinculi a la pròpia persona i esdevinguin un aprenentatge profund. 
Cal tenir en compte, també, que la manera d‟abordar el currículum és diferent a cada etapa i 
a cada pla d‟estudis atesa la naturalesa dels mateixos. 
  
A l‟Educació Secundària Obligatòria l‟organització tradicional de les matèries s‟enriqueix amb 
els projectes artístics i d’innovació, que es generen des del potencial que aporta l‟art a 
l‟àmbit educatiu. Per una banda hi ha el fet que l‟art és una àrea de coneixement que 
afavoreix el treball interdisciplinar. Per l‟altra, es busca explorar els múltiples punts de 
connexió que hi ha entre el procés de creació i el procés d‟ensenyament aprenentatge: 
pensar, fer, reflexionar, documentar, mostrar, comunicar, expressar. Així doncs a cada nivell 
de l‟ESO ens trobem un triangle de matèries que interactuen entre elles per intentar oferir a 
l‟alumnat aquesta dimensió holística de l‟aprenentatge. 
  
Una altra característica dels projectes del Broggi a l‟ESO és la importància que donem al 
coneixement generat pel nostre alumnat. El fet de centrar-nos en aquests enfocaments 
significatius i contextualitzats, provoca que l‟alumnat percebi els objectes d‟estudi com alguna 
cosa estretament vinculada amb ell mateix. Dit d‟una altra manera, som conscients que en 
aquest àmbit de treball les noies i els nois estan constantment construint coneixement a 
través de la seva experiència educativa. És per això, per exemple, que rebutgem parlar de 
“productes” quan ens referim a les coses que realitza l‟alumnat per cristal·litzar els 
coneixements adquirits i en canvi preferim parlar de “creacions” o bé “obres”. Volem 
subratllar així la dimensió indagadora i creativa de les seves realitzacions. 
 
A la ESO des dels nostres inicis participem als projectes Cinema en curs i Fotografia en curs. 
Aquest projectes s‟articulen amb els projectes artístics i d‟innovació de manera que es 
complementen els uns al altres. De fet, l‟aportació d‟A Bao A Qu s‟adequa a les nostres 
necessitats i ens permet desenvolupar pràctiques fotogràfiques i de cinema tant a 1r com a 
2n d‟ESO. A 1r d‟ESO es concreta amb el taller “Mirar llegir i fotografiar la ciutat” en 
col·laboració amb el CCCB (que servei per reforçar la part del projecte de 1r que gira al 
voltant de l‟Entorn), i a 2n d‟ESO el cinema s‟introdueix amb la modalitat Experiències (i es 
complementa amb el treball de teatre i de dansa). 
 
Als Batxillerats humanístic-social i científic-tecnològic el plantejament és de caire més teòric i 
tradicional, entre altres motius perquè la tenalla final de les Proves d‟Accés a la Universitat 
condiciona la posada en escena de plantejaments més experimentals. Una de les 
característiques que enriqueix tant aquests batxillerats com l‟artístic és l‟oferta de Batxibac, 
que permet a l‟alumnat d‟obtenir la doble titulació espanyola i francesa. Cal destacar també la 
importància que es dona al Treball de Recerca, que és una bona eina per exercitar 
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l‟autonomia personal i conèixer les pròpies capacitats a l‟hora d‟explorar diferents camps del 
coneixement. Finalment cal subratllat també algunes línies de treball en l‟àmbit del Batxillerat 
que sí que són específiques del Broggi i que estan pensada per a la millora de l‟ensenyament 
des d‟un punt de vista sostenible (és a dir aprofitant al màxim el temps disponible mitjançant 
la reordenació de continguts) i competencial (és a dir fent un esforç per incidir més en aquells 
aspectes de l‟ensenyament-aprenentatge que milloren la capacitat de comprensió dels 
continguts per part de l‟alumnat, i per tant la seva utilització-aplicació en diferents contextos). 
 
En tots els batxillerats es desenvolupa el Projecte Català- Castellà. Les dues llengües 
contrasten els seus currículums per tal de no explicar dues vegades el mateix, o bé fer-ho de 
manera conscient i programada (per exemple quan una matèria fa la presentació d‟un tema i 
l‟altra només es dedica a repassar-lo mitjançant activitats) i poder així optimitzar les classes 
(que compten amb poques hores de docència setmanal).  
 
En tots els batxillerats es desenvolupa el Projecte Anglès multinivells. L‟alumnat treballa 
per nivells acadèmics (high, medium and low) ajustant-se així millor a les diferents realitats 
que hi ha en el coneixement d'aquestes llengües (des d'alumnat que l'estudia a nivell 
extraescolar, passant pel que la té com a llengua materna, fins al que presenta dificultats 
generals d‟aprenentatge en aquest àmbit). 
 
En el cas del batxillerat científic tecnològic, el 2018 iniciem el Projecte Física-
Matemàtiques.  Es parteix del fet que una de les principals dificultats que presenten 
aquestes dues matèries és l'estudi d'un concepte de límit materialitzat en el càlcul diferencial 
i integral. Així doncs es proposa harmonitzar els currículums de les dues matèries per poder 
abordar el seu estudi des de dos punts de vista diferents permetent tenir un concepte més ric 
en estar contextualitzat en dos àmbits diferents. Amb la mateix finalitat s'interrelacionen 
l'estudi de la geometria a l'espai, el càlcul matricial i així com el producte vectorial en 
ambdues disciplines de la ciència. 
 
El Batxillerat Artístic, sobretot en la franja de les matèries pròpies de l‟especialitat, sí que fa 
una aposta clara per l‟experimentació i la innovació. Prova d‟això en són les múltiples línies 
de treball experimental que s‟hi desenvolupen (vegeu el resum que se‟n fa al final d‟aquest 
apartat). 
 
El Batxillerat Internacional ja és en ell mateix un plantejament singular. S‟hi demana a 
l‟estudiant una capacitat acadèmica important i molta autonomia de treball. Es treballa perquè 
l'alumnat sigui capaç de pensar de manera independent, conduint el seu propi aprenentatge. 
Així doncs es tracta d‟un pla d‟estudis que ja representa una aposta per l‟experimentació i 
l‟autoexigència considerable. Més enllà del valor propi de l‟IB, l‟institut persegueix també la 
transferència del seu caràcter indagador i de la seva mentalitat oberta a la resta de 
batxillerats, a través de la formació específica que rep el professorat i del fet de compartir 
metodologies didàctiques amb el conjunt de l‟equip docent de batxillerats. 
 
Els Cicles Formatius de la Família Sanitària (CFGM Cures Auxiliars d‟Infermeria, CFGM 
Tècnic d‟Emergències Sanitàries i CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medecina Nuclear) 
segueixen una metodologia notablement diferent a la de l‟ESO i el batxillerat, ja que estan 
condicionats per uns continguts molt pautats (en mòduls i unitats formatives), uns calendaris 
molt estrictes i un repte competencial professionalitzador. Tanmateix, hi ha elements que 
singularitzen els cicles formatius del Moisès Broggi com ara l‟aposta per la formació 
continuada d‟alumnat i professorat . Aquesta formació es concreta, per exemple, en la 
jornada, les xerrades tècniques (que es distribueixen durant tot el curs adequant-les a cada 

http://institutbroggi.org/el-nostre-centre/estudis/cfgm-emergencies-sanitaries/
http://institutbroggi.org/el-nostre-centre/estudis/cfgm-emergencies-sanitaries/
http://institutbroggi.org/el-nostre-centre/estudis/cfgs-imatge-per-al-diagnostic/
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matèria i a les necessitats de cada cicle) i el Projecte d‟Educació per a la Salut (PES). El 
projecte d'educació per a la salut desenvolupa activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que 
potencien les capacitats clau i la competència professional de l‟alumnat de cicles formatius 
amb la finalitat de difondre hàbits de salut i actuacions davant de situacions que requereixen 
una atenció sanitària immediata. L‟objectiu d‟aquestes activitats és la millora de la 
competència professionals de l‟alumnat a través d‟experiències pràctiques (que simulen 
situacions reals). El projecte s'adreça als alumnes d'ESO i Batxillerat del centre i de les 
escoles de primària adscrites a l'institut. L'inici formal del PES es remunta al curs 2015-2016 
per bé que, des de l'inici dels CF a l'institut (curs 2010-2011), s'han realitzat aquests tipus 
d'activitats per a l‟alumnat del centre, i es projecta cap al futur consolidant les activitats 
actuals i generant-ne de noves.   
 
En tots aquests àmbits d‟estudi, doncs, es desenvolupen múltiples projectes pedagògics que 
caracteritzen la manera d‟entendre l‟educació a l‟institut Moisès Broggi. A continuació us 
n‟oferim un breu llistat: 
 
PROJECTES ESO 
 

 Projectes Artístics i d‟Innovació a l‟ESO (Art-Inno) 

1r ESO Qui sóc? Com ets? On som? 
2n ESO Emoció i Representació. Teatre, cinema i dansa 
3r ESO Estrumetacles: Estructures, Mecanismes,Habitacles 
4t ESO Evolucionem, Brogg‟smètics, Artilugis 

 Fotografia en curs i Cinema en curs a 1r i 2n d‟ESO (respectivament) 

 Treball de Recerca de 4t ESO 

 DebatsBroggi a 3r d‟ESO (CCSS i Llg.castellana) i a 4t d‟ESO (Valors ètics i Llg. catalana) 

BATXILLERAT ESTÀNDARD (HUMANÍSTIC-SOCIAL-CINETÍFIC-TECNOLÒGIC): 
 

 Treballs de Recerca 

 Brogginale a 1r de BTX (3 jornades de treball globalitzats al voltant d‟un tema de tipus 

social) 

 DebatsBroggi a 1r BTX (Ciències del Món Contemporani i Llg. catalana) 

 Projecte Llengües Catalana i Castellana (harmonització de continguts i programacions) 

 Projecte Anglès multinivells 

 Projecte Física-Matemàtiques (harmonització de continguts i programacions) 

PROJECTES BATXILLERAT ARTÍSTIC 

 Projecte de Cinema en curs a 1r i 2n Batx (A Bao A Qu- CINED i FILMIN). Participació a 

les plataformes de visionat de films dins el currículum de Cultura Audiovisual. 

 Projecte de Fotografia en curs a 1r i 2n Batx (A Bao A Qu_Fotografia en curs) Activitat 

teòrica/pràctica de Retrat i Espais buits 

 Projecte intercanvi Chicago_ amb COLBACAT (1r Batx Arts) 

 Col·laboració amb biblioteques municipals, exposició de treballs de l'alumnat en relació a 

la temàtica Jules Verne a: Josep Benet, Caterina Albert i Xavier Benguerel 

 MACBA, suport a la matèria de Fonaments de les Arts 
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 Projecte MMS, fundació Joan Miró 

 Projecte "reverberacions" de Jordi Ferreiro amb Fundació Carasso. 1r batx internacional i 

1r i 2n Batx Arts. 

 Projecte disseny i execució millores del pati: 1r Batx Arts i 1r Batx Internacional 

 Col·laboració amb els museus locals de la Diputació: Museu de Can Tinturé, a Esplugues.  

CICLES FORMATIUS FAMÍLIA SANITÀRIA 
 

 Jornada sanitària (6 edicions) 

 Abordament transversal del Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) en el cicle de grau mitjà 

de CAI 

 Simulacre interdisciplinar TES, amb la participació del cicle de CAI i, en un futur, d‟IDMN. 

 Projecte d‟Educació per a la Salut de Cicles Formatius 

 Activitats d'educació per a la salut a les escoles de primària adscrites a l'institut i a 

l‟alumnat de 1r d‟ESO. 

 Tallers de Santa Georgina i Tallers de Reanimació càrdiopulmonar RCP del 16 

d'octubre per als alumnes del centre. 

 

ALTRES SERVEIS 

 

 Programa de Qualitat i Millora Contínua 

 Servei d‟Assessorament i Reconeixement de l‟Experiència Laboral 

 Programa de Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments 

professionals (Departament d‟Ensenyament, Fundació FP i Projecte Pyrene FP 

 Carta Erasmus 

 
PROJECTES COMUNS A TOT L‟INSTITUT 
 

 GEP (2 cursos): L‟objectiu del Grup d‟Experimentació del Plurilingüisme és potenciar el 

plurilingüisme en tota la oferta educativa del centre. En el nostre cas el centrem en les 

llengües estrangeres que s‟oferten al centre: l‟anglès i el francès. 

 Jornada de Santa Georgina (23 d‟abril: diada cultural i feminista) (3 edicions) 

 
5. PLANTEJAMENT DE L'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT (EN EL MARC D‟UN UN 

SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU) 

 
5.1.ESTRATÈGIES D‟ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (COMISSIÓ D‟ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT) 
 
A continuació s‟expliciten i comenten els trets bàsics de les formes organitzatives, 
metodològiques i didàctiques d'aula que, en el nostre context, es consideren més idònies per 
atendre la diversitat dels alumnes. La Comissió d‟Atenció a la Diversitat (integrada pel 
director, la coordinadora pedagògica, les coordinadores de nivells i etapes i la psicopedagoga 
de l‟institut) és l‟òrgan encarregat de fer el seguiment del pla d‟atenció a la diversitat del 
conjunt de l‟alumnat de l‟institut. Aquesta comissió, doncs, recull aquestes mesures, vetlla per 
la seva coherència en relació al Projecte Educatiu de l‟institut i en fa el seguiment i la revisió 
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per tal d‟anar-les adequant a les necessitats canviants de l‟alumnat i als recursos disponibles. 
(DECRET 150/2017, de 17 d‟octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu 
inclusiu). 

 
1r i 2n ESO: Reorganització dels 2 grups-classe (ràtio 30) en 3, per tant amb una ràtio de 20-
22 alumnes, en totes les matèries (inclosa la tutoria). Agrupaments estrictament heterogenis, 
confeccionats a partir de la informació provinent del traspàs de Primària i dels resultats dels 
cursos anteriors. 
 
3r i 4t ESO: Es mantenen els 2 grups classe per nivell (ràtio 30) distribuïts de manera 
estrictament heterogènia. A les matèries instrumentals (Llengua catalana, castellana i 
Matemàtiques) es desdoblen les hores per grup i matèria. Els tres agrupaments d‟aquestes 
matèries es fan seguint un criteri d‟homogeneïtat, és a dir un grup reduït (ràtio 1-12) 
d‟alumnat amb més dificultats acadèmiques i 2 grups (ràtio 25) amb un nivell acadèmic 
estàndard. 
 
Tutories ESO: a 1r i 2n la tutora es fa càrrec d‟un grup de 20 alumnes (i per tant hi ha 3 grups 
i tutores per nivell). 3r i 4t ESO es mantenen les tutories en grups de 30 alumnes, però es 
reprèn la figura de la cotutora de grup, de manera que la tutora es fan càrrec del seguiment 
de 20 alumnes i cotutora de 10. 
 
Coordinacions de l‟ESO: es crea la figura de coordinadora per nivell (la qual cosa implica que 
hi ha 4 coordinacions de nivell a l‟ESO). 
 
Batxillerat: Les classes de llengua anglesa es desdoblen en 3 grups organitzats per nivells 
acadèmics homogenis (low - medium - high). 
 
La cotutoria també es desenvolupa en els 2 grups de Batxillerat Artístics, atès que es tracta 
d‟agrupacions de més de 30 persones.  
 
Cicles Formatius de la Família Sanitària: Des de la normativa ja s‟especifica quines matèries 
(crèdits) es fan amb ràtio 30-35 i quins a la meitat. Aproximadament es correspon al següent 
càlcul: CAI 50% d‟hores desdoblades, TES 20% d‟hores desdoblades i ID 25% d‟hores 
desdoblades. 
 
D‟altra banda hi ha un seguit d‟alumnes d‟ESO, BTX i CFFS que disposen d‟un Pla 
Individualitzat i 2 alumnes d‟ESO usuaris de dues Unitats d‟Escolarització Compartida. 
 
5.2.ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS 
 
També cal tenir en compte que a l‟institut es desenvolupen també altres serveis de suport 
escolar i acompanyament : 

 Els servei Èxit: dues sessions setmanals de suport escolar, a càrrec del Consorci 

d‟Educació de Barcelona.  

 El servei Save the Children: dues sessions setmanals de suport escolar i seguiment 

personal per a alumnat en situació desfavorida, a càrrec d‟aquesta ONG. 

 El servei de classes de reforç que s‟organitza des de la matèria de Creativitat Activitat i 

Servei del Batxillerat Internacional per a l‟alumnat de l‟ESO, amb els suport de l‟AFA. Les 

classes són impartides per alumnat de 1r del Batxillerat Internacional des de gener fins a 

mitjan juny. Habitualment se centren en tres àmbits específics de coneixement: 
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Matemàtiques, Anglès i Català/ Castellà, tot i que poden adequar-se a la demanda de 

l‟alumnat d‟ESO. 

 El servei de Mediació entre iguals (que a l‟institut té ja una llarga tradició i continuïtat) no 

és pròpiament cap mesura detenció a la diversitat, però sí que cal fer referència al fet que 

la seva acció entre l‟alumnat contribueix de manera decidida a mantenir un clima de 

treball i convivència tranquil, agradable i constructiu a l‟escola. La seva acció de difusió i 

pràctica sistemàtica del diàleg com a eina de resolució de conflictes és un referent de 

presa de posició davant els problemes per a la comunitat. 

 
5.3.ACCIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA (DINS EL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DE CENTRE) 
 
Finalment convé comentar que enguany engega a l‟institut la Comissió de Convivència 
(seguint les indicacions de la RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març) que té l‟objectiu 
de donar una dimensió col·legiada a tota la gestió de convivència dins l‟institut. Es tracta d‟un 
grup de persones (bàsicament professorat, però també representants de l‟alumnat i les 
famílies) que té la funció de desenvolupar una acció sistemàtica i continuada per donar 
suport a l‟acció tutorial, garantir el control d‟absències i retards, fer una gestió continuada 
dels problemes de conducta dels alumnes amb més problemes d‟encaix en el conjunt, 
promoure l‟aplicació de pràctiques restauratives i de serveis a la comunitat, etc. 
Un dels reptes d‟aquest curs, en relació al tractament de la diferència, és el d‟establir un 
diàleg entre aquesta comissió, el consell d‟estudiants i el servei de mediació, per tal de 
revisar-acordar la metodologia de mesures correctores o sancions de manera col·lectiva. 
 
6. ORGANITZACIÓ DE L‟INSTITUT 

 
6.1.ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ 

 Consell Escolar, format per: el director, les dues caps d‟estudis, la secretària, 6 

representants del professorat, 3 representants de les famílies, 2 representants dels 

estudiants i un representant de l‟Ajuntament. 

 L‟equip directiu, format per: el director, un cap d‟estudis d„ESO i batxillerat, una cap 

d‟estudis de C.F., una coordinadora pedagògica i una secretària.  

 Set departaments didàctics: llengües romàniques, llengües estrangeres, matemàtico-

tecnològic, ciències experimentals, ciències socials, d‟ed. Artística i Física i Sanitari.  

 Els equips docents són els corresponents a ESO, Batxillerats, Cures d‟Auxiliar 

d‟Infermeria, Emergències Sanitàries i Imatge per al Diagnòstic. 

6.2.ÒRGANS D‟ASSESSORAMENT 

 Comissió Pedagògica (reconversió de les reunions de les caps de departaments didàctic) 

 Consell de Direcció (reunió de les caps de departament més les coordinadores de nivell o 

àmbit) 

 Comissió d‟Atenció a la Diversitat (reunió de l‟equip directiu, les coordinadores de nivells i 

la psicopedagoga per a fer el seguiment del pla d‟atenció a la diversitat del conjunt de 

l‟alumnat de l‟institut).  

 Consell d‟Estudiants (reunió de les delegades d‟estudiants) 

 Comissió de Convivència (dins el Projecte de Convivència d‟Institut) 
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6.3.Equip directiu 

Director Aleix Clos Marí 

Cap d‟estudis David Alonso 

Cap d‟estudis adjunta (FP) Francesca Pacheco 

Coordinadora pedagògica Fanny Figueras 

Secretària Anna Darnaculleta 

 
6.4.Personal d‟administració i serveis 

Secretaria 
Irene Cecilia  

Margarita Iglesias 

 
Consergeria 

Pilar Sánchez 

Míriam Prieto 

Raúl Barberán 

Biblioteca Leire Abrisqueta 

Servei de manteniment general Josep Serra 

Servei de manteniment informàtic Pau Gómez 

Servei de neteja Loli López 
Glòria Molina 
Noelia Pérez 

 
 6.5.Coordinacions 

Coordinadora TIC Núria Beltran 

Coordinadora Lingüística Estel·la Clopés 

Coordinador Web Paco Rico 

Coordinadora FP Silvia Pacheco 

Coordinador Qualitat Alex Salabert 

Coordinadora Projecte Magnet Fanny Figueras 

Coordinador  ESO 1r Jordi Fernández 

Coordinadora ESO 2n Estel·la Clopés 

Coordinador ESO 3r Jaume Silvestre 

Coordinadora ESO 4t Carmen Valero 

Coordinadora de batxillerat Gràcia Moncho 

Coordinadora Batxillerat Internacional Anna Diaz 

Coordinadora CAI Mayte Regodón 

Coordinadora TES Francesca Pacheco 

Coordinadora IDMN Pepa Yáñez 

Coordinador Activitats i Serveis 
Mar Cuadras, Eric Ibáñez i Marian 
Camps 

Coordinador de Riscos Laborals Àngel Vidal 

 
6.6.Caps de departament (Comissió Pedagògica) 

Llengües estrangeres Roser Perramon 

Català, Castellà, Llatí Virginia Mola 

Música, Visual i Plàstica, Educació Física Paco Rico 

Matemàtiques i Tecnologia Ricard Pérez 

Ciències Naturals Fina Utrillas 
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Ciències Socials Pilar Sabio 

Sanitària Marian Camps 

 
6.7.Comissió de Convivència 
 
A continuació s‟especifica els membres i funcions bàsiques d‟aquesta comissió. Per tal 
d‟ampliar aquesta informació i entendre el seu encaix en el desenvolupament del Projecte de 
Convivència de Centre, consulteu l‟apartat 5.3 d‟aquest informe. 
 

 Representats alumnat 

 Representant famílies 

Ester Martínez 
Aulesco (Aula Estudi Controlat) 
Fer comunicats preventius a 
l‟alumnat i les famílies 

Fina Utrillas 
Seguiment Comunicats i Sancions 
1r i 2n ESO 

Dolors Dulcet 
Seguiment comunicats i sancions 
3r i 4t ESO 

Montse Extremera Servei de mediació entre iguals 

Jaume Pont 
Seguiment general de 
l‟acompliment de mesures 
correctores i sancions 

Carme Balanyà 

Actes de la reunió 
Crear un registre de recollida dels 
mòbils de l‟alumnat 
(Representant professorat Cicles 
Formatius) 

David Alonso 
Custodiar els informes d‟incidència 
(Cap d‟estudis) 

Aleix Clos 
Seguiment general 
(Director) 

 
6.8.Tutories 

1.1 ESO Jordi Fernández 

1.2 ESO Marta Ruiz 

1.3 ESO Roser Perramón 

2.1 ESO DANSA Maria Dolors Dulcet  

2.2 ESO TEATRE Núria C. Rojas 

2.3 ESO  CINEMA Estel·la Clopés 

3r ESO A Jaume Silvestre  

3r ESO B Ester Martínez 

4t ESO A María Esther Martin 

4t ESO B Carmen Valero 

1BA CT Eloïsa Anglada 

1BA HS Eric Ibáñez 

1BB ARTS Montserrat Planella 

1BC INTERNACIONAL Lucia Garcia / Anna Díaz 

1 BD BATXIBAC Mel Villalbí 

2BA CT Rosa-Anna Guigó 
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2BA HS Pilar Sabio 

2BB ARTS Celso Pereira 

2BC INTERNACIONAL David Arnaiz 

2 BD BATXIBAC Patrici Larousse 

CAI A Mayte Regodón 

CAI B Sandra Díaz 

CAI C Laila Aledón 

CAI D Alícia García 

1r TES Roger Serra 

2n TES Paula Tirado 

1r IDMN Pepa Yáñez 

2n IDMN Marta Mestres 

 
6.9.Comissió de dades 
 
Es tracta d‟un equip de sis professores que també a la gestió de dades en els següents 
aspectes: 
 
Emails alumnat i famílies: crear o recollir les adreces electròniques de l‟alumnat i les 
famílies, ordenar-les per grups, mantenir-les actualitzades i accessibles per al professorat (al 
compte comunicació@institutbroggi.org) 
 
Clickedu: Gestió del programa Clickedu pel que fa al seguiment i control de l‟assistència de 
l‟alumnat. Comunicació amb el professorat per tal que tots els professionals de l‟institut usin 
correctament i diàriament el programa per tal de mantenir una base de dades d‟assistència 
de l‟alumnat completa, actualitzada i fiable. 
 
Broggi en xifres: Elaboració dels informes de resultats acadèmics trimestrals i finals. 
Recollida del % d‟aprovats per matèries, grups i nivells (segons el model existent). 
 
Enquestes: Recollida de les enquestes de satisfacció omplertes i buidatge de resultats. 
Elaboració de l‟informe de resultats (segons el model existent). 
 

Núria Beltran 

 Coordinació General de la Comissió de Dades 

 emails alumnat i famílies 

Eloïsa Anglada 

 

 Clickedu BTX 

Pilar Sabio 

 Clickedu ESO 

 Broggi en Xifres 1r i 2n ESO 

Virgínia Mola 

 Broggi en Xifres 3r i 4t ESO 

 Enquestes ESO 

 emails 3r i 4t ESO 
 

Núria Abad 

 Broggi en Xifres 1r BTX 

 Enquestes BTX 

 emails BTX 
 

Joanjo Pujol 

 Broggi en Xifres 2n BTX 

 Enquestes - Informes 

 emails 1r i 2n ESO 

mailto:comunicació@institutbroggi.org
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6.10.Dotació de professorat 
 
Actualment el conveni laboral del professorat de secundària als instituts públics de Catalunya 
estableix 38,5 hores setmanals de treball que es distribueixen de la següent manera: 
 

19 hores lectives (docència i càrrecs directius o no directius) 

9 hores complementàries (reunions, dedicació a càrrecs directius o no 

directius, guàrdies per substituir el professorat absent, etc.) 

3 hores d'activitats complementàries de presència al centre educatiu no 

sotmeses a l‟horari fix 

7,5 hores dedicades a la preparació de l‟activitat docent, la correcció d‟activitats 

i proves, l‟elaboració dels informes d‟avaluació periòdica de l‟alumnat, 

assistència a cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer 

necessàriament al centre. 

 
La dotació de professorat per a aquest curs és la que segueix (presentada per agrupacions 
de departaments didàctics): 

 
   

 

Matèria 

Dota
ció 
depart
ament 

Dota
ció 

Perso
nes 

Cognoms, Nom 

Català 4 1 1 Clopés Pérez, Estel·la 

    1 1 Clos Marí, Aleix 

    1 1 Guigó Serra, Rosa-Anna 

    1 1 Silvestre Llinares, Jaume 

Castellà 3 1 1 Arnaiz Pérez, David 

    1 1 Fresno Cardenal, Maijo 

    1 1 Martín Sarraiz, María Esther 

Anglès 4,5 1 1 Díaz Albors, Anna 

    1 1 Valero Giménez, Carme 

    1 1 Perramón Ferran, Rosario 

    1 1 Ruiz Pariente, Marta 

    0,5 1 Gómez Morales, Ana M. 

Francès 1,5 1 1 Larouse Brizzi, Patrici 

    0,5 1 
García-Peña Flores, María 
Evarista 

Llatí 1 1 1 Mola Periquet, Virgínia 

Matemàtiques 5 1 1 Alonso Asensio, David 

    1 1 Darnaculleta Esteve, Anna 

    1 1 Moncho Cabanilles, Gracia 

    1 1 Fernández Ponce, Jordi 

    1 1 Pérez Tarrida, Ricard 

F i Química 2,5 1 1 Abad Garcia, Núria  

    1 1 Suárez Herranz, Elisabet 

    0,5 1 Antón Barrera, Alba 
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Tecnologia 3 1 1 Beltran Serrano, Núria  

    1 1 Vidal Escales, Àngel 

    1 1 Pujol Baiges, Joan Josep 

Biologia 3 1 1 Martinez Sellarés, Ester 

    1 1 Anglada Guajardo, Eloïsa 

    1 1 Utrillas Garcia, Fina 

Geo/Història 4 1 1 Rojas Sabaté, Núria  

    1 1 Sabio Esquiroz, Pilar 

    1 1 Villalbí Hereter, Mel 

    1 1 Celorio Prieto, Coque 

Economia 1,5 1 1 García Maestre, Lucía  

    0,5 1 Rodríguez Martínez, Lourdes 

Filosofia 1,5 1 1 Ainsa Puig, David 

    0,5 1 Ibáñez Samper, Èric 

Música 0,5 0,5 1 Moragues Pons, Marta 

Dibuix 4 1 1 Rico Nieto, Paco 

    1 1 Figueras Cubells, Fanny 

    1 1 Pereira Garcia, Celso 

    0,5 1 Planella Serra, Montserrat 

    0,5 1 Navas Heras, Blanca 

E. Física 1,5 1 1 Pont Geis, Jaume 

    0,5 1 Cuadras Labera, Mar 

Religió   1 1 Extremera Cabrera, Montse 

Psicopedagoga   1 1 Dulcet Cantó, Dolors 

TOTAL ESO BTX   42,5 47 
  

          

Matèria 
  Dota

ció 
Pers
ones 

Nom 
  

FOL (505) 1 1 1 Balanyà Galimany, Carme 

P.  diag. Clínics 
(517) 

1 1 1 Salabert Garcia, Àlex 

Proc. Sanitaris (518) 2 1 1 Aledón Andújar, Laila 

    1 1 Tirado Alegre, Paula 

P.d.clinic/ort (619) 2 1 1 Yañez Prior, Pepa 

    0,5 1 Mestres Tarrés, Marta 

    0,33 1 Solaní Tirado, Xavier 

P.sani.assist (620) 11 1 1 Pacheco Nogués, Cesca 

    1 1 García Gasparín, Francesca 

    1 1 Díaz Torres, Sandra 

    1 1 Pacheco Gaspar, Sílvia  

    1 1 Tordera Aleman, Mònica 

    1 1 Camps Ventura, Marian 

    1 1 Regodón Muñoz, Maite 
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    1 1 Garcia Garcia, Araceli 

    0,66 1 Insa de la Asunción, Amàlia 

    0,5 1 Gallardo Mené, Patrícia 

    1 1 Pérez Belenguer, Ramon 

    1 1 Serra Estebe, Roger 

Especialistes   0,5 1 Martin Domínguez, Roberto 

    0,5 1 Collado Mínguez, Juan Antonio 

TOTAL FP   18 21   

TOTALS   60,5 68   

Matèria 

Dota
ció 
depart
ament 

Dota
ció 

Pers
ones 

Cognoms, Nom 

 
 
7.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 
Al llarg del curs es desenvolupen força activitats complementàries, que es decideixen tant 
des dels departaments didàctics (com a complement a l‟ensenyament-aprenentatge que es 
desenvolupa a l‟institut), com de de la tutoria (per tant amb una funció més convivencial, de 
cohesió de grup) o bé des del pla d‟orientació de l‟alumnat. 
 
La realització de classes (sessions a l‟aula) i d‟activitats fora de l‟aula sovint introdueix tensió 
en relació al desenvolupament de les programacions didàctiques. Tanmateix, és prou sabut 
que “l‟educació expandida”, aquella que es desenvolupa fora del context estrictament 
tradicional és importantíssima per a l‟assoliment de les competències programades. Així 
doncs és tasca de l‟equip directiu i els respectius equips docents d‟anar regulant aquesta 
relació entre “classes” i “activitats” de manera que se‟n derivin més avantatges que no pas 
inconvenients per a la formació de l‟alumnat. 
 
Vegeu el llistat d‟activitats, sortides i xerrades als annexos 5 (per a l‟ESO), 6 (per al 
Batxillerat), i 7 (per als Cicles Formatius). 
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8.OBJECTIUS DEL CURS 2018-19 
 
Tal i com comentàvem al principi d‟aquest informe, el propòsit general d‟aquesta etapa de 
l‟institut Moisès Broggi (i per tant també d‟aquest curs 2018-19) és la consolidació de projecte 
propi. Ja he indicat abans que la consolidació d‟un projecte crec que passa per la 
reordenació dels seus propòsits i línies d‟actuació; per la selecció de prioritats: pel correcte 
discerniment de la relació entre recursos i actuacions. Massa arbres no permeten de veure el 
bosc. Em sembla que cal fer una certa “poda” per tal de triar quines branques han de 
continuar creixent i quines han d‟aturar-se. Només mitjançant aquesta tria aconseguirem 
garantir la sostenibilitat del projecte general d‟escola. El criteri que ens ha de permetre 
desenvolupar aquesta priorització amb encert passa necessàriament per saber conduir 
preses de decisions col·lectives. A la nostra comunitat educativa hi ha molta gent amb molt 
bon criteri, i cal saber potenciar la seva participació. 
A continuació es presenten els quatre grans objectius plantejats per a ser assolits en l'àmbit 
pedagògic i organitzatiu durant el curs (els mateixos que proposava el Projecte de Direcció 
que regeix aquests període 2018-22). 
 
Després de l‟explicació de cadascun dels objectius, trobareu la crida a l‟annex corresponent, 
en el qual es desplega l‟objectiu en qüestió mitjançant estratègies, actuacions, concrecions 
organitzatives, responsables, temporització i indicadors. 
 
Tinc la necessitat d‟aclarir, també, que plantejo aquest seguit de propostes des de la humilitat 
i la bona fe. Sóc conscient que sovint hi trobareu uns plantejaments potser massa exagerats 
(i per tant difícilment assolibles) o senzillament immadurs (dissenyats amb un coneixement 
insuficient de les estratègies de desenvolupament). Em consola, però, la consciència que el 
valor del conjunt d‟aquests propòsits és col·lectiu i per tant que dependrà necessàriament de 
la implicació i el compromís de moltes persones el fet que d‟aquí a nou mesos hàgim assolit 
un mínim de satisfacció en relació als nostres reptes educatius. 
 
8.1.OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius. Vetllar per tal que l‟alumnat obtingui una 
formació que li permeti desenvolupar-se plenament en la vida adulta. Això implica assolir les 
competències necessàries per trobar un bon lloc entre els altres, per desenvolupar-se 
professionalment i per ser capaç de comprendre i contribuir a la millora de la societat on viu i 
viurà. 
 
Annex 8: OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius (desplegament en estratègies, 

actuacions i concrecions organitzatives) 

 
8.2.OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social. Donar resposta a les necessitats de l‟alumnat, 
especialment aquelles vinculades a la dimensió emocional i social de la persona. Això implica 
tenir especial cura dels aspectes vinculats a la convivència i el civisme dins la comunitat 
educativa, per tal de reforçar el sentiment de vinculació de l‟alumnat en relació a l‟institut, el 
seu creixement personal, la bona relació amb els altres i, entre altres conseqüències, reduir 
l‟absentisme i l‟abandonament escolar. 
 
Annex 9: OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social (desplegament en estratègies, actuacions i 

concrecions organitzatives) 
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8.3.OBJECTIU 3: Consolidar un model d’ensenyament-aprenentatge específic de 
l'institut Moisès Broggi 
Consolidar un model pedagògic híbrid, que combina metodologies tradicionals i innovadores, 
en els diferents plans d‟estudis (ESO, Batxillerats i Cicles Formatius Família Sanitària). 
Aquest model té en compte la potenciació de destreses tradicionalment vinculades a 
l‟aprenentatge com l‟esforç personal, l‟exercici de la memòria, però alhora incorpora 
aportacions de la innovació pedagògica com ara el treball cooperatiu o la dimensió 
significativa dels continguts. Aquest sistema, adaptat a les característiques de cada etapa 
educativa, creiem que té més capacitat d‟interpel·lar l‟alumnat en el seu procés de 
creixement i formació, ja que per la seva naturalesa pedagògica diversa té més possibilitats 
de connectar amb les diferents intel·ligències (emocional, social, acadèmica) de les 
persones. 
 
Annex 10: OBJECTIU 3: Consolidar un model d‟ensenyament-aprenentatge 

específic de l'institut Moisès Broggi (desplegament en estratègies, actuacions i concrecions 

organitzatives) 

 
8.4.OBJECTIU 4: Millorar l’Organització i la Comunicació de l’institut. Revisar el sistema 
organitzatiu de l‟institut (i per tant renovar el conjunt de la seva documentació estratègica), 
per tal d‟adaptar-lo a l‟actual fase de ple desplegament dels diferents plans d‟estudis que s‟hi 
imparteixen i a la consolidació dels projectes pedagògics ja implantats. Dur a terme una 
actualització de les dinàmiques existents de governança (direcció, gestió, coordinació, etc.) 
per tal de donar més suport als diferents programes i projectes que s‟estan desenvolupant a 
l‟institut. Al mateix temps buscar la manera d‟optimitzar els recursos esmerçats per tal que 
aquest funcionament de l‟organització sigui sostenible, en el sentit que professorat i alumnat 
puguin gaudir del seu treball sense veure‟s abocats a una sobrecàrrega de tasques o 
responsabilitats. Finalment, elaborar i implementar un Pla de Comunicació de Centre que 
sigui coherent amb aquest afany d‟ajudar a desenvolupar la feina de tothom d‟una manera 
senzilla, ambiciosa i eficaç.  
 
Annex 11: OBJECTIU 4: Millorar l‟Organització i la Comunicació de l‟institut (desplegament 

en estratègies, actuacions i concrecions organitzatives) 

 
9.CONCLUSIÓ 

 

Aquest conclusió és sens dubte precipitada i hauria de menester un treball de reflexió i 

exposició més profund i pausat. Tanmateix s‟inclou al final d‟aquest informe per deixar, 

tanmateix, palesa la voluntat de mantenir una actitud crítica davant els estils de governança 

escolar que avui per avui sembla que siguin els únics possibles, gairebé inqüestionables. 

Des de la visió neoliberal de la direcció escolar, tant en voga en aquesta època, la roda de 
Deming (cercle virtuós de la millora contínua estructurada en les fases de Planificació, 
Aplicació, Avaluació i Actuació; en americà Plan-Do-Check-Act) figura que ens marca la 
dinàmica de funcionament d‟aquesta Programació General Anual. Em refereixo al fet que 
aquesta PGA es fa tenint en compte el Projecte de Direcció 2018-22 i el Projecte Educatiu 
del Centre, i que al llarg del curs s‟anirà revisant fins concretar aquest noves aportacions en 
la Memòria Anual i posteriorment a la PGA 2019-20. 
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Aquest visó tant economicista, tanmateix, sembla que estigui relacionada amb el propòsit de 
tenir una escola al servei de la formació de persones ben “entrenades” per a desenvolupar 
les tasques pròpies dels obrers o els oficinistes. És a dir, a formar ciutadans amb força 
capacitat d‟adaptació al mercat del treball (com tots sabem de caire capitalista) i en canvi poc 
donats a exercir el pensament crític, i per tant a adoptar una actitud qüestionadora i 
constructiva respecte la societat en la qual es desenvoluparan d‟adults. 
 
Davant aquets tipus de plantejaments, crec que hem de tenir presents que a Catalunya hi ha 
una important tradició pedagògica (vinculada a personalitats com ara Francesc Ferrer i 
Guàrdia, Rosa Sensat, Artur Martorell o Marta Mata) que ens remet a una visió de l‟escola 
profundament moderna i humanista. Es tracta d‟una herència col·lectiva, dins l‟”ofici” de 
l‟educació, que ens dona pautes per orientar el propòsit de l‟escola basant-lo en la confiança 
en les persones (alumnat, professorat i famílies) i en l‟exercici de la llibertat (sempre 
vinculada a la responsabilitat) com a instrument bàsic de formació i autoformació. 
 
El treball per objectius i per resultats ens ofereixen sens dubte un seguit d‟instruments que 
poden ser útils a l‟hora de mesurar i replantejar l‟avenç de l‟organització escolar. Tanmateix 
també hem de tenir present que sovint hem observat com comporten dinàmiques en les 
escoles que a vegades cauen en l‟autoengany, en la tendència a l‟encobriment dels autèntics 
efectes educatius a través d‟interminables col·leccions estadístiques de resultats quantitatius. 
 
Vivim un temps en certa mesura enlluernat per valors provinents del món de l‟empresa, com 
ara “l‟emprenedoria”, “l‟excel·lència” o “la qualitat”. Sovint emprem aquests valors sense fer-
nos al càrrec de quines són les conseqüències d‟aquest sistema de funcionament i 
governança per al conjunt de la població; en el nostre cas per al conjunt de l‟alumnat. 
Hauríem de parar-nos a reflexionar, per exemple, en el vincle entre termes com “inclusió” i 
“excel·lència”, per exemple. Crec que cal adoptar una actitud més raonada, indagadora i 
crítica (sempre en termes constructius) en relació als models d‟anàlisi de les organitzacions 
escolars que estem adoptant. 
 
Insisteixo que em sembla que el fet educatiu pren un sentit profund quan es planteja a nivell 
col·lectiu. El compromís que prenem les persones entre nosaltres i en relació al repte 
educatiu de la nostra comunitat és el que omple de valor la nostra feina de cada dia. Ras i 
curt: ens hem d‟educar, les unes a les altres, des de l‟exemple i l‟amor. 
 
Fa pocs dies participava en l‟entranyable IV Jornada Moisès Broggi titulada “Pensament 
crític: aprendre i ensenyar a pensar” (organitzada per la fundació Letamendi-Forns). Cap al 
final dels debats, en Jordi Carmona i Espinosa, mestre emèrit de l‟escola Garbí, ens oferia el 
“Bitllet per donar la volta al món”, que conté tres expressions extraordinàries: “Bon dia”, “Per 
favor” i “Gràcies”. 
 
¡Molt bon curs 2018-19! 
 
 
 
 

 

 

 



ANNEX 1 Currículums Educació Secundària Obligatòria 

 

MATÈRIES DE 1r ESO (s’indica el nombre d’hores setmanals) 

Llengua catalana 3h Matemàtiques 3h Educació física 2h 

Llengua castellana 3h Ciències socials 3h Tecnologia 2h 

Llengua anglesa 3h  Ciències de la naturalesa 3h Visual i plàstica 2h 

Música 2h Tutoria 1h  

OPTATIVES 2h Llengua francesa (2 grups de 20 

alumnes) i altres matèries 

 

 

 

MATÈRIES DE 2n ESO (s’indica el nombre d’hores setmanals) 

Llengua catalana 3h Matemàtiques 4h Educació física 2h 

Llengua castellana 3h Ciències socials 3h Tecnologia 2h 

Llengua anglesaa 4h Ciències de la naturalesa 3h  

Música 2h Tutoria 1h  

OPTATIVES 3h Llengua francesa i altres matèries  

 

 

MATÈRIES DE 3r ESO (s’indica el nombre d’hores setmanals) 

Llengua catalana 3h Matemàtiques 4h Educació física 2h 

Llengua castellana 3h Ciències socials 3h Tecnologia 2h 

Llengua anglesa 3h Ciències de la naturalesa 4h Ed. Visual i plàstica 2h 

Tutoria 1 h OPTATIVES 3h Llengua francesa i altres 

matèries 

 

  



MATÈRIES DE 4t ESO (s’indica el nombre d’hores setmanals) 

MATÈRIES OBLIGATÒRIES 

Llengua catalana 3h Matemàtiques 4h Educació física 2h 

Llengua castellana 3h Ciències socials 3h Projecte de recerca 1h 

Llengua estrangera 3h Religió/Cultura i valors ètics 1h 

Tutoria 1h  

 

 

MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES (3h)  

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3 

Visual i Plàstica Física i Química Biologia i Geologia 

Informàtica 1 Economia Llatí 

Francès Informàtica 2 Tecnologia 

 

  



ANNEX 2 Currículums Batxillerats 

 

BATXILLERAT I BATXILLERAT FRANCÈS (BATXIBAC) 

 

MATÈRIES COMUNES A TOTES LES MODALITATS 

Matèries 1
er

 BTX 

 

Matèries  2n BTX 

 

Educació física (EF) 2 h Història d’Espanya (HS)* 3 h 

Llengua catalana (LC) 2 h Llengua catalana (LC) 2 h 

Llengua castellana (LS) 2 h Llengua castellana (LS) 2 h 

Llengua anglesa(IA)/Llengua Francesa*(IF) 3 h Llengua anglesa(IA)/Llengua Francesa* 

(IF) 

3 h 

Filosofia (FC) 2 h Història de la filosofia (HF) 3 h 

Ciències per al món contemporani (CM) 2 h Tutoria* 1 h 

Tutoria* 1 h Treball de Recerca*  

(*) Matèries en francès pels alumnes de Batxibac 

 

MATÈRIES DE MODALITAT  (4 matèries per modalitat) 

           BATX   Modalitat  HUMANITATS  

Matèries 1er BTX  (4 h) Matèries  2n BTX  (4 h) 

● Llatí I  (LA)  ● Llatí II  (LA)   

● Història del món contemporani (HM)  ● Geografia (GG)   

● Literatura catalana (AT) ● Economia de l’empresa II (EO)   

BATX   Modalitat  CIÈNCIES SOCIALS 

Matèries 1er BTX  (4 h) Matèries  2n BTX  (4 h) 

● Matemàtiques CCSS I (MS)  ● Matemàtiques CCSS II (MS) 

● Història del món contemporani (HM)  ● Geografia (GG)   

● Economia de l’empresa I (EO) ● Economia de l’empresa II (EO)   

BATX   Modalitat  de CIÈNCIES  I  TECNOLOGIA 



Matèries 1er BTX  (4 h) Matèries  2n BTX  (4 h) 

● Matemàtiques I (MA)  ● Matemàtiques II (MA)  

● Física I (FS)   ● Física II (FS)   

● Química I  (QI)  ● Química II  (QI)  

BATX   Modalitat  ARTS 

Matèries 1er BTX  (4 h) Matèries  2n BTX  (4 h) 

● Fonaments de l’art I (FA) ● Fonaments de l’art II (FA)   

● Dibuix artístic I  (DA)  ● Disseny (DS)   

● Cultura audiovisual I (CA)  ● Cultura audiovisual II (CA)  

MATÈRIES ESPECÍFIQUES (Tots els batxillerats excepte Batxibac) 

Optatives  1er BTX (4h) Optatives  2n BTX 

● Art i volum (VO)  ● Dibuix artístic II (DA) 

● Psicologia (2h) o Francès (2h) i Política 
Global (2h) o Simbologia Religiosa (2h) 

● Francès (FR) 2h i Sociologia (PS) 2h 

 ● Literatura Castellana 

● Biologia I  (BI)  ● Biologia II  (BI) 

● Dibuix tècnic I (DT)  ● Dibuix tècnic (DT)  ll 

● Tecnologia Industrial I (TI)  ● Tecnologia Industrial II (TI) 

 

MATÈRIES BATXIBAC  

1er BTX  2n BTX  

● Literatura francesa* (2h) ● Literatura francesa* (2h) 

● Història de França* (4h) ● Història de França* (3h) 

 

(*) Matèries en francès pels alumnes de Batxibac 

  



 

 

BATXILLERAT INTERNACIONAL 1r.CURS 

 

MATÈRIES 1r. Batxillerat Internacional 

 

Matèries  Comunes Modalitat LOMCE 

Teoria del coneixement 2 h Modalitat Social:  

Política Global + Psicologia 
2+2 h 

CAS 1 h 

Literatura castellana 4 ó 3 h Modalitat científico-

tecnològic: 

Dibuix Tècnic, Tecnologia 

Industrial, Biologia o Art i Volum 

 

4 h Anglès 4 ó 3 h 

Matemàtiques o Estudis matemàtics 5 ó 4 h  

Història 5 ó 4 h 

Biologia 4 ó 3 h 

Física 4 h 

Química 5 ó 4 h 

Empresa i gestió 4 h 

Educació Física 1 h 

Català 2h 

Monografia  

Tutoria 1h  

 

 

 

 

 



BATXILLERAT INTERNACIONAL 2n.CURS 

 

MATÈRIES 2n. Batxillerat Internacional 

Matèries  Comunes Modalitat LOMCE 

Teoria del coneixement 2 h 
Modalitat Social:  

Geografia  
4 h 

Literatura castellana  5 ó 4 h Modalitat científico-

tecnològic: 

Dibuix Tècnic II, Tecnologia 

Industrial II o Biologia II 

 

 

4 h Anglès 4 ó 3 h 

Matemàtiques o Estudis matemàtics 4 ó 3 h  

Història 5 ó 4 h 

Biologia  4 ó 3 h 

Química  4 h 

Física  4h 

Empresa i gestió o Art Visuals 4 h 

Història d’Espanya 2h 

Català 2h 

Monografia  

Tutoria 1h  

 

  



ANNEX 3 Currículums Cicles Formatiu Família Sanitària 

 

CICLE DE GRAU MITJÀ DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA 

 

Crèdits  Durada 

hores/setmana 

C-1 Operacions administratives i documentació sanitària 2 hores 

C-2 L'ésser humà davant la malaltia 2 hores 

C-3 Benestar del pacient/client: higiene i moviment 2 hores 

C-4 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de 

l'esser humà  

8 hores 

C-5 Primers auxilis  1 hora 

C-6 Higiene del medi hospitalari i neteja de material 3 hores 

C-7 Recolzament psicològic al pacient/client 2 hores 

C-8 Educació per a la salut 1 hora 

C-9 Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica 3 hores 

C-10 Relacions en l'equip de treball 2 hores 

C-11 Formació i orientació laboral 2 hores 

C-12 Formació en centres de treball 410 hores 

C-13 Síntesi 60 hores 

 

  



 

 

CICLE DE GRAU MITJÀ D’EMERGÈNCIES SANITÀRIES 

 

Mòduls professionals  Durada 

hores 

M1. Manteniment mecànic preventiu del vehicle 66  

M2. Logística sanitària en emergències  99  

M3. Dotació sanitària 132  

M4. Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 132  

M5. Atenció sanitària especial en situacions d’emergència  330  

M6. Evacuació i trasllat de pacients 198  

M7. Suport psicològic en situacions d’emergència 66  

M8. Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles 66  

M9. Teleemergència 66  

M10. Anatomofisiologia i patologia bàsiques 132  

M11. Formació i orientació laboral 99  

M.12. Empresa i iniciativa emprenedora 66  

M13. Anglès tècnic 99  

M14. Síntesi 66 

M15. Formació en centres de treball 383  

 

  



 

 

CICLE DE GRAU SUPERIOR (LOE) 

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR 

  

Mòduls professionals Durada 

hores 

MP01. Atenció al pacient 132  

MP02. Anatomia per la imatge 198 

MP03. Protecció radiològica 132  

MP04. Tècniques de radiologia simple 99  

MP05. Tècniques de radiologia especial 99  

MP06. Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia 99 

MP07. Tècniques d’imatge per ressonància magnètica 99 

MP08. Tècniques d’imatge en medicina nuclear 66 

MP09. Tècniques de radiofarmàcia 66 

MP10. Fonaments físics i equips 198 

MP11. Formació i orientació laboral 99 

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora 66  

MP13. Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 66  

MP14. Formació en centres de treball 581 

 



CALENADRI ESCOLAR ESO i BATXILLERAT 2018-19

Institut Moisès Broggi

SETEMBRE ### OCTUBRE ###

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
presentació

ESO

inici classes

ESO

presentació

BTX i 

CFFS

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
inici classes

BTX i 

CFFS

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

NOVEMBRE ### DESEMBRE ###

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
final 1a 

av.

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

GENER ### FEBRER ###

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 1 2 3
canvi 

QD

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 



MARÇ ### ABRIL ###

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
final 2a av. 

2n BTX

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
final 2a 

av.

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 

MAIG ### JUNY ###

dl dt dc dj dv ds dg dl dt dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
final 3a av. 

2n BTX
¿PAU? ¿PAU? ¿PAU?

final 3a 

av.

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
juntes av. 

finals ord. 

2n BTX

final 

classes 

ESO

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
lliurament 

notes

2n BTX

final avaluació

dies de sortides

dies de NO sortides

festius



NIVELL: GLOBAL CURS: 2018-2019

Sta. Georgina Festa fi de trimestre_Perspectiva de gènere Tot l'alumnat 21/12/2018

Viatge a França 1r i 2n ESO Francès 20 al 22 de març

Viatge a França 3r i 4t ESO Francès Per determinar

Sta. Georgina Lliurament de premis Tot l'alumnat 23/04/2019

NIVELL: 1r ESO CURS: 2018-2019

1r Trimestre

ÁMBIT DESCRIPCIÓ ALUMNAT DATA

Tutoria Sortida de coneixença Tot l'alumnat 27.09.2018

2n Trimestre

Llengües estrangeres Viatge a França Alumnat de Francés del 20 al 22 de març

Àmbit de llengües Teatre Regina Tot l'alumnat Per determinar

Projecte Sortida MACBA Tot l'alumnat Per determinar

Projecte Taller al Museu de la Música Tot l'alumnat Per determinar

3r Trimestre

Projecte CCCB Mirar, fotografiar, llegir...la ciutat 1r ESO A 4 abril 2019

Projecte CCCB Mirar, fotografiar, llegir...la ciutat 1r ESO B 5 abril 2019

Biologia i Geologia Aiguamolls de l'Empordà Tot l'alumnat Abril/Maig

Projecte Sortida a l'entorn Tot l'alumnat Per determinar

Educació Física Bateig de mar Tot l'alumnat Maig/Juny

Ciències Socials Museu d'Història de Catalunya Tot l'alumnat Per determinar

Sortides, xerrades i activitats curs 18_19

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

Sortides, xerrades i activitats curs 18_19



NIVELL: 2n ESO CURS: 2018-2019

1r Trimestre

ÁMBIT DESCRIPCIÓ ALUMNAT DATA

Tutoria Sortida de coneixença. Parc Collserola Tot l'alumnat 27.09.2018

Ciències Setmana de la ciència Tot l'alumnat Novembre

2n Trimestre

Projecte Sessió a Filmoteca de Catalunya: Llum i color Grup de cinema 14.12.2018

Projecte Museu de la Música (taller) Grup de dansa Per determinar

Ciències Socials Itinerari Art Romànic MNAC Tot l'alumnat 26 i 27.02.2019

Tecnologia Taller electricitat_a GAS FENOSA Tot l'alumnat Per determinar

Projecte Visita i taller Sala Beckett Grup de teatre Gener o Febrer

Ciències ExperimentalsMuseu de l'aigua Tot l'alumnat 18.03.2019

Idiomes Viatge a França Alumnat de Francés 20-22.03.2019

3r Trimestre

Tutoria Colònies Tot l'alumnat Per determinar

Educació Física Torneig de fútbol Per determinar

Projecte Estrena film /amb altres centres Grup de cinema Maig-Juny

Projecte Estrena dansa Grup de dansa Maig-Juny

Projecte Estrena teatre Beckett Grup de teatre Maig-Juny

NIVELL: 3rESO CURS: 2018-2019

1r Trimestre

ÁMBIT DESCRIPCIÓ ALUMNAT DATA

Tutoria Sortida al Parc de Collserola Tot l'alumnat

Projecte EstrumetaclesVisita Lolo & Susaku Tot l'alumnat 13/12/2018

Ciències Xerrada d'alumnes IB a 3r ESO Tot l'alumnat 15/11/2018

2n Trimestre

Projecte EstrumetaclesXerrada "codis secrets" + taller criptografia 20/12/2018

LLengües Teatre_El despertar de la primavera Tot l'alumnat

Educació Física Esquiada Tot l'alumnat 27 i 28 febrer 2019

Ciències Visita al Museu de l'aigua Tot l'alumnat 10/01/2019

3r Trimestre

Projecte EstrumetaclesSortida a l 'Ateneu de Fabricació Tot l'alumnat 9 i 10/05/2019

Educació Física Sortida amb Caiac de mar Tot l'alumnat

Matemàtiques Visita al MMACA + gimcana "mesurem el parc" Tot l'alumnat 10/05/2019

Sortides, xerrades i activitats curs 18_19

Sortides, xerrades i activitats curs 18_19



NIVELL: 4t ESO CURS: 2018-2019

1r Trimestre

ÁMBIT DESCRIPCIÓ ALUMNAT DATA

Tutoria Sortida a Badalona Tots els grups 3/10/2018

Artístic Visita al MACBA Optativa Visual i Plàstica

Ciències Setmana de la ciència Tots els grups

Ciències (Biologia i Geologia)Activitats amb nitrògen líquid Tots els grups 16/11/2018

2n Trimestre

LLengües Teatre_El despertar de la primavera Tots els grups

Artístic Visita a un museu de la ciutat Optativa Visual i Plàstica

Educació Física Beisbol Tots els grups

Ciències Taller de cranis a ICP Optativa de Biologia

Tutoria Orientació Saló Ensenyament Tots els grups

Tutoria Orientació Barcelona Activa Tots els grups

Tutoria Orientació Escola treball Tots els grups

3r Trimestre

Artístic Visita a un museu de la ciutat Optativa Visual i Plàstica

Ciències Estudi del moviment al Tibidabo Optativa de Física i Química

Matemàtiques Proves cangur Alguns alumnes 14/03/2019

Tutoria Orientació Tots els grups

Tutoria Viatge de fi de curs Tots els grups 17-21/06 2019

Sortides, xerrades i activitats curs 18_19



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES BATXILLERAT CURS 2018-19

NIVELL DEPARTAMENT MODALITAT MATÈRIA TIPUS ACTIVITAT TRIM PROF RESP PROPÒSIT

1r i 2n batxillerat Romàniques modalitat llatí conferències PAU a la UB 2n Virgínia Mola aprofundir en la literatura o cultura llatina

1r i 2n batxillerat Romàniques comuna Bona persona de Sezouan. TNC 2n Rosa-Anna Guigó. Mijo FresnoConixer els clàssics literaris

1r Batx. Artístic-físic Dibuix Artístic (opt.) Sortida Fundació Miró 1r Paco R. Visita exposició

1r Batx. Artístic-físic E. Física Torneig de futbol 7 3T Jaume P. Pràctica d'esport

1r Batx. Artístic-físic Volum (opt.) Sortida MACBA 1r Fanny F. Visita exposició

1r Batx. Artístic-físic Cultura Aud. (opt.) Institut francès (visionat) 2n Fanny F. Visionat de films

1r Batx. Artístic-físic Dibuix Artístic (opt.) Sortida Fundació Miró 3r Paco R. Visita exposició

1r Batx. Artístic-físic Cultura Aud. (opt.) MACBA / Cinema d'autor 3r Fanny F. Visionat de films

1r Batx. Artístic-físic Cultura Aud. (opt.) Estrena Filmoteca 3r Fanny F. Visionat de films

1r batxC Humanitats Història Exposició MHCAT 1r

María Pilar 

Sabio Flames a la Frontera. Catalunya a la IGM

1r BI + 1r Batx CT Matemàtiques Matemàtiques Alan Turing i la màquina enigma 2n

2n Batx. Artístic-físic Dibuix Artístic (opt.) Muntatge a la biblioteca Benguerell 2n Fanny F. Visionat de films

2n Batx. Artístic-físic Dibuix Artístic II (opt.) Muntatge a la biblioteca DHUB 2n Paco R. Muntatge exposició

2n Batx. Artístic-físic Disseny (opt.) Museu del Disseny 2n Paco R. Visita exposició

2n Batx. Artístic-físic Dibuix Artístic (opt.) Cercle de Sant Lluc 2n Sònia B. Dibuix del natural

2n Batx. Artístic-físic Cultura Aud. (opt.) CCCB 2n Fanny F. Visita sobre restauració

2n Batx. Artístic-físic Dibuix Artístic (opt.) Sortida al parc 3r Sònia B. Dibuix del natural

2n Batx. Artístic-físic Cultura Aud. (opt.) Filmoteca /Alternativa 1r Fanny F. Visionat de films

2n Batx. Artístic-físic Cultura Aud. (opt.) Arxiu fotogràfic 2n Fanny F. Pràctiques de càmera

2n Batx. Artístic-físic Dibuix Artístic (opt.) Muntatge expo DHUB 2n Paco R. Muntatge exposició

2on batx Humanitats Història Centre Cultural i arqueològic del Born1r

María Pilar 

Sabio

El temari s’inicia  amb la Guerra de Successió i 

aquí tenim les restes del setge a la nostre 

2n Batx Humanitats Història Museu d´Història de Catalunya 3r

María Pilar 

Sabio Visita i activitat sobre el temari de la selectivitat

2on Batx HS Humanitats Geografia CCCB Urbanisme 2n María Pilar Sabio

Estudiar la reorganització urbanística; nous 

usos de l’espai a la nostra ciutat
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SORTIDES CAI 

1R TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
Complex Modernista de Sant Pau (Inclosa a la 
matrícula) 

Professor responsable Mònica Tordera 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada 24/10/2018 

Objectiu proposat 
Conèixer la història de l’hospital de Sant Pau 
TUTORIA 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Visita a la Fira Healthio 2018 

Professor responsable Sandra Díaz 

Grup implicat CAI matí 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada 16/10/2018 

Objectiu proposat 
Visitar la fira i conèixer les noves tecnologies 
que hi ha relacionades amb l’àmbit de la salut 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Visita Human Bodies 

Professor responsable Tutors 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada Pendent 

Objectiu proposat 
Visitar l’exposició de Human Bodies relacionat 
amb C4 

2N TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Servei d’esterilització de l’Hospital de Sant Pau 

Professor responsable Francesca Garcia 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Conèixer el funcionament d’un servei 
d’esterilització C6 
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3R TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Servei d’esterilització de l’Hospital de Sant Pau 

Professor responsable Francesca Garcia 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Conèixer el funcionament d’un servei 
d’esterilització C6 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Barcelona Activa. Porta 22 

Professor responsable Carme Balanyà 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Treballar diferent mitjans del procés de 
selecció / recerca de feina C11 i M11 

 
XERRADES I CONFERÈNCIES CAI 

1R TRIMESTRE 

 

2N TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA Marató de TV3 

Professor responsable Francesca Garcia 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada 14/12/2018 

Objectiu proposat 
Participar en la marató de TV3 C4 i C8, M5 de 
TES 
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SORTIDES I XERRADES CF 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Dret a morir dignament 

Professor responsable Mayte Regodón 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 140 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Conèixer com fer l’acompanyament al pacient 
terminal C4 i C7     

 

ACTIVITAT PROPOSADA Guttman 

Professor responsable Roberto Martín 

Grup implicat CAI  

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Conèixer la tasca de l’institut Guttman C7  

 
 

ACTIVITAT PROPOSADA 

Xerrada sobre el Servei d’esterilització. 
Montserrat Ballesta i Magda Muñoz TCAI 
Hospital de Sant Pau 
 

Professor responsable Francesca Garcia 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 140 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Assistir a una xerrada sobre neteja, 
desinfecció i esterilització C6 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Xerrada sobre UPP, COLOPLAST?? 

Professor responsable Francesca Garcia, Mayte Regodón 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 140 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Assistir a una xerrada sobre cures aplicades a 
les Úlceres per pressió C3 
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ACTIVITAT PROPOSADA Ajuda humanitària 

Professor responsable Roberto Martín 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 

Sensibilització sobre necessitats sanitàries en 

crisi humanitàries. 

Activitat transversal 

 

3R TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA Radiologia dental 

Professor responsable ? 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 140 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Conèixer el seu funcionament C9 

 

ACTIVITAT PROPOSADA KREAMICS 

Professor responsable Lailla Aledón 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 120 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Atenció a pacients cremats C7 

 

ACTIVITAT PROPOSADA 
Xerrada sobre Oncologia pediàtrica per auxiliar 
d’infermeria de l’Hospital Sant Joan de Déu 

Professor responsable Laila Aledón 

Grup implicat CAI 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Atenció a pacient pediàtric C7 
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SORTIDES I XERRADES CF 

 

  
SORTIDES TES 

1R TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Visita a la Fira Healthio 2018 

Professor responsable Sandra Díaz 

Grup implicat 1r TES i 2n TES 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada 16/10/2018 i 18/10/2018 

Objectiu proposat 
Visitar la fira i conèixer les noves tecnologies 
que hi ha relacionades amb l’àmbit de la salut 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
Complex Modernista de Sant Pau (Inclosa a la 
matrícula) 

Professor responsable Mònica Tordera 

Grup implicat TES 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Conèixer la història de l’hospital de Sant Pau 
TUTORIA 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Visita Human Bodies 

Professor responsable Tutors de cicles 

Grup implicat TES 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada Pendent 

Objectiu proposat 
Visitar l’exposició de Human Bodies relacionat 
amb M10 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Simulacre Escola de bombers 

Professor responsable Paula Tirado 

Grup implicat TES, 1r i 2n 

Nombre d’alumnes 70 

Data prevista aproximada 2n trimestre? 

Objectiu proposat Participar i assistir a un simulacre M6 
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ACTIVITAT PROPOSADA CECAT 

Professor responsable Marian Camps 

Grup implicat TES 2n curs 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada 2/10/2018 a les 10h 

Objectiu proposat Visitar les instal·lacions. M8 

 

2N TRIMESTRE 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Sistema d’Emergències Mèdiques SEM 

Professor responsable Paula Tirado 

Grup implicat TES 1r 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada 20/12/2018 

Objectiu proposat Visitar les instal·lacions del SEM M3 i M9 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Institut La Guineueta 

Professor responsable Joan Josep Pujol, professor mòdul 1 

Grup implicat TES 1r 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada 26/11/2018 

Objectiu proposat 
Visitar el taller d’ automoció per conèixer el seu 
funcionament M1 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Sortida SOCMUE 

Professor responsable Roberto Martín 

Grup implicat TES 1r i 2n 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Participar en jornades de TES M5 
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3R TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Barcelona Activa. Porta 22 

Professor responsable Carme Balanyà 

Grup implicat 1r.TES  

Nombre d’alumnes 150 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Treballar diferent mitjans del procés de 
selecció / recerca de feina C11 i M11 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
Càmera hiperbàrica, hospital Moisès Broggi de 
Sant Joan Despí 

Professor responsable Paula Tirado 

Grup implicat TES 1r 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Conèixer el funcionament de la càmera 
hiperbàrica M5 

 
 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Simulacre de l’IEM 

Professor responsable Paula Tirado 

Grup implicat TES 2n 

Nombre d’alumnes 30 

Data prevista aproximada Tercer trimestre 

Objectiu proposat Participar i assistir a un simulacre M5 

 
 

ACTIVITAT PROPOSADA SEM. Serveis especials 

Professor responsable Paula Tirado  

Grup implicat 2n TES 

Nombre d’alumnes 33 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Conèixer els serveis especials del SEM. M2 
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XERRADES I CONFERÈNCIES TES 

1R TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA 
Transport pediàtric amb Sr. Juan Carlos 

Cárdenas 

Professor responsable Silvia Pacheco 

Grup implicat 1r TES 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada 17/12/2018? 

Objectiu proposat 
Reconeixement de la dotació específica pel 

trasllat del pacient pediàtric M3 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Ordre a l’ambulància, Sr. Lluís Fernández 

Professor responsable Marian Camps 

Grup implicat TES 1r  

Nombre d’alumnes 30 

Data prevista aproximada 19/12/2018 

Objectiu proposat Organitzar recursos i material M3 

 

2N TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA Marató de TV3 

Professor responsable Francesca Garcia 

Grup implicat TES 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada 14/12/2018 

Objectiu proposat 
Participar en la marató de TV3 C4 i C8, M5 de 
TES 
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ACTIVITAT PROPOSADA Guttman 

Professor responsable Roberto Martín 

Grup implicat 1r TES 

Nombre d’alumnes 30 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Conèixer la tasca de l’institut Guttman C7  

 

ACTIVITAT PROPOSADA 
Formació en mobilització i immobilització. Toni 
Nieto 

Professor responsable Roberto Martín 

Grup implicat 1r TES 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Formació pràctica mobilització i immobilització 
M6 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Ajuda humanitària 

Professor responsable Roberto Martín 

Grup implicat TES 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 

Sensibilització sobre necessitats sanitàries en 

crisi humanitàries. 

Activitat transversal 

 

3R TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA 
Catàstrofes en emergències, 
Sr. Manuel Tomás 

Professor responsable Sílvia Pacheco 

Grup implicat TES 2n 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Assistir a una xerrada específica de 
catàstrofes M8 
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ACTIVITAT PROPOSADA 
Dispositius sanitaris en situacions 
d’emergències 

Professor responsable Roberto Martín  

Grup implicat 2n TES 

Nombre d’alumnes 33 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Xerrada sobre els plans d’emergències i els 
dispositius necessaris en situacions especials 
M2 i M8 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Xerrada ex-alumnat TES 

Professor responsable Marian Camps 

Grup implicat TES 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Tutoria 
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SORTIDES IDMN 

1R TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
Complex Modernista de Sant Pau (Inclosa a la 
matrícula) 

Professor responsable Mònica Tordera 

Grup implicat 1r IDMN 

Nombre d’alumnes 30 

Data prevista aproximada 31/10/2018 

Objectiu proposat 
Conèixer la història de l’hospital de Sant Pau 
TUTORIA 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Visita Human Bodies 

Professor responsable Tutors de cicles 

Grup implicat IDMN 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada Pendent 

Objectiu proposat Visitar l’exposició de Human Bodies 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Servei de radiologia, hospital de Sant Pau 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Conèixer el servei de radiologia M1 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
Servei de Medicina Nuclear, Hospital de Sant 
Pau 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 2N 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Conèixer el servei de Medicina Nuclear  M8 i 
M9 
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2N TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA Caracterització dels equips de Radioteràpia, 
Hospital de Sant Pau 

Professor responsable Pepa Yañez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Conèixer els equips de Radioteràpia M10 

 

3R TRIMESTRE 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA SINCROTRÓ ALBA 

Professor responsable Pepa Yañez, Àlex Salabert 

Grup implicat 1r ID i MN 

Nombre d’alumnes 34 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Visitar l’accelerador de partícules M10  

 
XERRADES I CONFERÈNCIES IDMN 

1R TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA 
Radiologia d’urgències i Mobilització de 
Pacients, Sr. Abel Miret  

Professor responsable Pepa Yañez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M1 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Radiologia del aparell digestiu   

Professor responsable Pepa Yañez 

Grup implicat ID i MN, 2n  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M5 
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ACTIVITAT PROPOSADA Contrasts, Sra. Loli Gálvez   

Professor responsable Pepa Yañez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M1 

 

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
Efectes Biològics de les radiacions ionitzants. 
Sr. Joan Francesc Barqueiro 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 2N 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat M03, UF1 

 

2N TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA Contrasts, Sra. Loli Gálvez   

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M1 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Marató de TV3 

Professor responsable Francesca Garcia 

Grup implicat ID 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en la marató de TV3 C4 i C8, M5 de 
TES 
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ACTIVITAT PROPOSADA Artefactes en TC, Sr. Juan Antonio Collado  

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M10 

 
 

ACTIVITAT PROPOSADA Artefactes en Radiologia, Sr. Xavier Tomás   

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M10 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Podologia amb Carol Martos 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M4 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Radioteràpia amb Clàudia Prieto 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M10 
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ACTIVITAT PROPOSADA Ajuda humanitària 

Professor responsable Roberto Martín 

Grup implicat ID 

Nombre d’alumnes 60 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 

Sensibilització sobre necessitats sanitàries en 

crisi humanitàries. 

Activitat transversal 

 

3R TRIMESTRE 

ACTIVITAT PROPOSADA Radiologia mama 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 2n 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M5 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Seminari d’ecografia 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID 2n 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Participar en una xerrada específica M6 

 

ACTIVITAT PROPOSADA 
La comunicació amb el pacient. Sra. Merche 
García 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID 1r 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat Participar en una xerrada específica M4 
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ACTIVITAT PROPOSADA Aprendre a punxar. Sr. Juan Antonio Collado 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID 1r 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en una demostració pràctica i posar 
en pràctica els coneixements adquirits durant 
el cicle. 

 
 

ACTIVITAT PROPOSADA Noves tècniques en física, Sr. David Coca   

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M10 

 
 

ACTIVITAT PROPOSADA Identificació d’artefactes en ultra sonografia   

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M10 

 
 

ACTIVITAT PROPOSADA Posicionament pediàtric Noemí Garcia 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 1r  

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M4 
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ACTIVITAT PROPOSADA 
Estructura de quiròfans i equip quirúrgic. Sr. 
Xavier Tomás 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 2n 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M5 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Medicina nuclear. Sr. José Cortés 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 2n 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M3 i M8 

 

ACTIVITAT PROPOSADA Radiologia Oral. Sr. Marc Guaita 

Professor responsable Pepa Yáñez 

Grup implicat ID i MN, 2n 

Nombre d’alumnes 35 

Data prevista aproximada  

Objectiu proposat 
Participar en unes xerrades adreçades a la 
seva formació específica M5 

 

 

 

 



OBJECTIU 1 MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS RESPONSABLE INDICADORS
PUNT

PARTIDA
FITA

ESTRATÈGIA 1.1

FOMENT DE L'ANÀLISI DELS RESULTATS ACADÈMICS PER PART DE L'ALUMNAT I DEL 

PROFESSORAT PER TAL DE GENERAR CONSCIÈNCIA DELS PUNTS FORTS I FEBLES DE LA 

SEVA ACTUACIÓ I GENERAR COL·LECTIVAMENT ESTRATÈGIES DE MILLORA.

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

ACTUACIÓ 1.1.1 RECOLLIDA I DIFUSIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS. 

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.1.1

Recollida i difusió dels percentatge d’aprovats per matèries. Presentar-ho en forma de gràfics que facilitin la comparació 

entre avaluacions i cursos (per tal que un grup-classe i un eq. docent puguin prendre consciència de l’evolució acadèmica 

representada).

Recollida i difusió dels percentatge d’aprovats per matèries i percentatge d’alumnes que suspenen 0, 1-2, 3-4 o +4 matèries. 

Presentar-ho en forma de gràfics que facilitin la comparació entre avaluacions i cursos (per tal que un grup-classe i un eq. 

docent puguin prendre consciència de l’evolució acadèmica representada).

alumnat, professorat, 

eq. coord., 

eq. dir.

x x x x
Informe de resultats "el Broggi 

en xifres"
1 1

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.1.2

Recollida i difusió dels resultats de les proves externes (CCBB 4t ESO, PAU, CFFS grau inserció laboral) Presentar-ho en 

forma de gràfics que facilitin la comparació entre promocions (per tal que un eq. docent pugui prendre consciència de 

l’evolució acadèmica representada).

professorat, 

eq. coord., 

eq. dir.

x x x x Informe de resultats prov. ext. 1 1

ACTUACIÓ 1.1.2 ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA GRUP I GENERACIÓ DE PROPOSTES DE MILLORA.

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.2.1

Realització de l’anàlisi trimestral de l’evolució acadèmica de cada grup a càrrec de les reunions-assemblees de tutoria. 

Síntesis de les conclusions a càrrec dels delegats amb el guiatge de la tutora.

alumnat del grup, 

delegades, tutora
x x x x

Acta de les sessions de tutoria 

(a càrrec de les delegades)
1 1

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.2.2

Realització de l’anàlisi de l’evolució acadèmica de cada grup i nivell a càrrec de l’equip docent al llarg de les Juntes 

d’Avaluació trimestrals i finals a partir dels resultats presentats i del coneixement directe del tracte amb el grup o nivell. 

Generació de propostes d’intervenció pedagògica per a la de millora a partir de les conclusions de l’anàlisi realitzada.

eq.docent, eq. 

coord., eq.dir.
x x x x Acta junta avaluació trim. 1 1

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.2.3
CFFS: seguiment del grau abandonament d'estudis i generació d'estratègies de reducció del fenomen.

eq.docent, eq. 

coord., eq.dir.
x x x x reduir l'índex d'abandonament 12% 7%

ACTUACIÓ 1.1.3
ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA ETAPA A PARTIR DE DADES EXTERNES I GENERACIÓ DE 

PROPOSTES DE MILLORA.

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.3.1
Resultats de les Proves Externes de 4t ESO eq. doc. 4t ESO x x x x

assoliment de la mitjana de 

Catalunya
90% 100%

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.3.2
Resultats de les Proves d'Accés a la Universitat eq. doc. 2n BTX x x x x

incrementar el nombre d'alumnat 

que aprova les PAU
88% 95%

CONCRECIÓ

ORG. 1.1.3.3
Grau inserció laboral dels CFFS eq. Doc. CFFS x x x x

augmentar el grau d'inserció 

laboral
67% 85%

ESTRATÈGIA 1.2
FOMENT DE LA IMPLICACIÓ DE L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES EN L'EVOLUCIÓ DEL SEU PROCÉS 

D'APRENENTATGE.

CONCRECIÓ

ORG. 1.3.2.3

Participació de les delegades en la primera part de les Juntes d’Avaluació trimestrals, de manera que es mantingui un diàleg 

entre representants de l’alumnat i el professorat.

delegades alumnat, 

tutores, eq. coord., 

eq. directiu

x x x x

Acta junta avaluació trim 

(signatures delegades)

(Es compta per grups)

12 22

CONCRECIÓ

ORG. 1.3.2.4

Explicació dels punts que s’han tractat a la Junta d’Avaluació trimestral al grup per part de les delegades de classe i la 

tutora, fent espacial èmfasi en els comentaris del professorat i en la dimensió grupal de l’aprenentatge. La tutora condueix 

una reflexió centrada en com encarar la propera avaluació, a partir dels resultats obtinguts i de l’anàlisi fet en la Junta 

d’Avaluació trimestral.

delegades alumnat, 

tutores
x x x x

Acta de les sessions de tutoria 

(a càrrec de les delegades) (es 

compta per grups)

12 22

TEMPORITZACIÓ



CONCRECIÓ

ORG. 1.3.2.5

ESO: Realització d’una trobada de balanç trimestral entre les delegades de les famílies de cada grup i les tutores del nivell 

corresponent per tal de retre comptes de com ha anat l’avaluació.

tutores ESO

delegades famílies
x x x x

Acta reunió (es compta per 

nivells ESO i cursos)
2 3

ESTRATÈGIA 1.3

ACTUALITZACIÓ CONTÍNUA DE L’ADEQUACIÓ DEL CURRÍCULUM DE CADA PLA D’ESTUDIS I 

NIVELL EDUCATIU, MITJANÇANT LA MILLORA DEL SEU GRAU DE CONEIXEMENT PER PART DEL 

PROFESSORAT I LA GENERACIÓ DE REVISIONS QUE EN REFORCIN LA COHERÈNCIA.

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

quan no s'especifica, s'entén que 

els indicadors es refereixen a cada 

curs escolar i per a cada grup o 

nivell educatiu.

ACTUACIÓ 1.3.1

MILLORA DEL CONEIXEMENT, DINS ELS EQUIPS DOCENTS DE NIVELL, DELS CONTINGUTS, LES COMPETÈNCIES 

I ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ DESENVOLUPATS DES DE LES DIFERENTS MATÈRIES, ÀREES O ÀMBITS AMB LA 

FINALITAT D'ALIENAR LA METODOLOGIA DE TREBALL DE LES DIFERENTS MATÈRIES.

CONCRECIÓ 

ORGANITZATIVA 

1.3.1.1

Explicació dels continguts, competències i criteris d'avaluació bàsics de cada matèria, àrea o àmbit en les reunions d’equips 

docents. Distribuir-ho de manera que al llarg de la primera meitat de curs s’hagin explicat totes les matèries, àrees o àmbits 

de cada nivell educatiu.

eq. docent, eq. 

coord., eq. directiu
x x x x Acta reunió eq.docent 3 5

CONCRECIÓ 

ORGANITZATIVA 

1.3.1.2

Explicació dels projectes d’innovació en les reunions d’equips docents. Distribuir-ho de manera que a llarg del primer mes 

de curs s’hagin explicat tots els projectes rellevants de cada nivell educatiu i pla d’estudis.

coord. proj.,

coord. pedagògica

direcció

x x x x Actes reunions corresponents 1 1

CONCRECIÓ 

ORGANITZATIVA 

1.3.1.3

Establir punts d'acord en la metodologia de treball dels equips docents que en reforcin la coherència davant l'alumnat.
eq. docent, eq. 

coord., eq. directiu
x x x x Acta reunió eq.docent 3 5



OBJECTIU 2 MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL RESPONSABLE INDICADORS
PUNT

PARTIDA
FITA

ESTRATÈGIA 2.1 PRIORITZACIÓ DE LA CURA DE LES PERSONES DINS LA COMUNITAT EDUCATIVA
2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

quan no s'especifica, s'entén que 

els indicadors es refereixen a cada 

curs escolar i per a cada grup o 

nivell educatiu.

ACTUACIÓ 2.1.1 ACCIÓ TUTORIAL: SEGUIMENT DE L'EVOLUCIÓ (EMOCIONAL, SOCIAL I ACADÈMICA) DE L'ALUMNAT

CONCRECIÓ

ORGANITZATIVA 

2.1.1.1

Realització de sessions periòdiques de diàleg entre el conjunt de l'alumnat del grup i la tutora del grup (assemblea de 

tutoria).

alumnat del curs

delegades de curs

tutora

x x x x
Acta mensual

(a càrrec de les delegades)
3 6

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.1.2
Realització de sessions periòdiques de diàleg entre l'alumna, la tutora (i quan calgui la família de l'alumna).

tutora

alumna

família

x x x x Resum d'acords 30 40

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.1.3
Posada en comú de l'evolució de l'alumnat de cada grup durant la junta d'avaluació trimestral.

professorat

tutora
x x x x Acta de la junta d'avaluació 3 3

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.1.4

Seguiment de l'assitència de l'alumnat. Registre d'absències. Comunicació amb la família. Aplicació del Protocol 

d'Absentisme quan hi hagi una acumulació de 5% faltes injustificades en el període d'un mes.

professorat

tutora

direcció

x x x x
Registre de les absències

a l'aplicatiu informàtic 
50% 75%

professorat x x x x
Registre de les absències

a l'aplicatiu informàtic
50% 75%

director

cap d'estudis FP

cap d'estudis ESO i 

BTX

x x x x
Accions pròpes de l'aplicació del 

PAE
20 25

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.1.6

Establimet de cotutories a l'ESO: cada professora es fa càrrec del seguiment individual de 10-15 estudiants als quals fa 

classe.

coordinació 

pedagògica
x x x x

Llistat d'adjudicació-distribució 

dels seguiments individuals 

entre el professorat de l'equip 

docent

1 1

ACTUACIÓ 2.1.2
ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA: GESTIÓ INTEGRAL I SISTEMÀTICA DELS 

CONFLICTES PROPIS DE LA INTERACCIÓ SOCIAL

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.2.1
Redacció del Projecte de Convivència de l'institut. direcció x x

Presentació del Prj. Conv. a la 

comunitat educativa
0 1

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.2.2
Creació de la Comissió de Convivència: funcions, membres, usuàries, dinàmica de treball. direcció x Acta de constitució 1 1

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.2.3

Posada en funcionament de la Comissió de Convivència: reunions d'anàlisi de casos; resolució i aplicació de mesures 

correctores/pràctiques restauradores; comunicació amb alumnat, famílies i professorat; seguiment dels casos.

cap d'estudis (i/o 

membres de la com. 

de conv.)

x x Actes de les sessions de treball 9 9

ACTUACIÓ 2.1.3 FOMENT DE L'ACCIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ ENTRE IGUALS

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.3.1

Continuació del funcionament del Servei de Mediació entre Iguals (amb la dinàmica ja consolidada): funcions, membres, 

usuàries, dinàmica de treball .

coordinació de 

mediació

membres de l'equip

x x x x Registre d'intervencions 5 15

TEMPORITZACIÓ

CONCRECIÓ

ORG. 2.1.1.5

Seguiment de l'abandonament escolar (especialment a FP i BTX). Registre d'absències de l'alumnat. Comunicació amb la 

família i/o altres agents socials. Aplicació del Protocol d'Abandonament Escolar (PAE) quan hi hagi una acumulació de 25% 

faltes injustificades.



ESTRATÈGIA 2.2
FOMENT DE L'ORIENTACIÓ (EMOCIONAL, SOCIAL I ACADÈMICA) DEL DESENVOLUPAMENT DE 

L’ALUMNAT.

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

quan no s'especifica, s'entén que 

els indicadors es refereixen a cada 

curs escolar

ACTUACIÓ 2.2.1
ACTUALITZACIÓ DELS PLANS D’ACCIÓ TUTORIAL PER TAL D’INCLOURE-HI DE MANERA EXPLÍCITA LES 

ACTUACIONS EN MATÈRIA D’ORIENTACIÓ (QUE JA S’ESTAN FENT) A LES DIFERENTS ETAPES.

CONCRECIÓ

ORGANITZATIVA 

2.2.1.1

Detecció de les actuacions d'orientació que s'han fet, es fan i es podrien fer, per tal d'incloure-les en els PATs dels diferents 

plans d'estudi i nivells.

alumnat dels grups

tutores

coord. pedagògica

x x

Resums d'acords en les actes 

de les reunions de coord. de les 

tutories

3 6

ACTUACIÓ 2.2.2

REFORÇ DE L’ORIENTACIÓ INDIVIDUAL MITJANÇANT EL DIÀLEG OBERT AMB ELS ESTUDIANTS (I QUAN CAL 

AMB LES FAMÍLIES) DES DE TUTORIES, COORDINACIONS DE CICLE I ETAPA I LA PSICOPEDAGOGA DEL 

CENTRE.

CONCRECIÓ

ORG. 2.2.2.1

1.4.1.1

Realització de sessions periòdiques de diàleg centrades en l'orientació entre l'alumna, la tutora (i quan calgui la família de 

l'alumna).
tutora x x x x Resum d'acords 30 40

CONCRECIÓ

ORG. 2.2.2.2

Supervisió del Consell Orientador que les tutores han d'emetre al final de cada etapa (i que poden emetre al final de cada 

curs i cicle), per part de les coordinacions de curs  i etapa i de la coord. pedagògica.

coord. de curs i 

etapa

coord. pedagògica

x x x x

Resums d'acords en les actes 

de les reunions de coord. de les 

tutories

50% 75%

CONCRECIÓ

ORG. 2.2.2.3

Suport de la psicopedagoga de l'institut (orientadora) en matèria d'orientació a l'alumnat, les tutores i les coordinacions de 

curs, etapa i pedagògica.

orientadora

tutores

coordinacions curs, 

etapa i pedagògica

x x x x

Resums d'acords en les actes 

de les reunions de coord. de les 

tutories

50% 75%

CONCRECIÓ

ORG. 2.2.2.3

Coordinació de l’orientació amb els agents col·laboradors externs: SSEE del districte (EAP, Servei Orientació), Èxit, Save 

the Children, CSS, EAIA, etc.

orientadora

coord. pedagògica
x x x x

Resums d'acords en les actes 

de les reunions de coord. de les 

tutories

50% 75%



ESTRATÈGIA 2.3 MILLORA DELS ESPAIS DE CONVIVÈNCIA I TREBALL DE L’INSTITUT.

ACTUACIÓ 2.3.1
REALITZACIÓ D'UNA NOVA DIAGNOSI DE LES INSTAL•LACIONS DE L’INSTITUT I  I EJECUCIÓ DE LES 

ACTUACIONS PROPOSADES EN L'INFORME.

CONCRECIÓ

ORG. 2.3.1.1

Actualització de la diagnosi de les instal·lacions de l’institut, tant des del punt de vista de la utilitat i seguretat com des del 

punt de vista del benestar físic i psicològic de l’espai, entès com a context del treball de l’alumnat i el professorat.

coord. riscos laborals

secretaria ep. dir.

direcció

x
Informe de la diagnosi 

d'instal·lacions
1 1

CONCRECIÓ

ORG. 2.3.1.2

Priorització de l'ejecució de les actuacions de reforma i manteniment més urgents i abastables derivades d’aquesta diagnosi 

de les instal·lacions de l’institut.

secretaria ep. dir.

direcció
x x x x

Factures de les accions 

realitzades
75% 85%

CONCRECIÓ

ORG. 2.3.1.3

Impuls de l'ejecució de les actuacions del tipus ampliació d'obra/obra major derivades d’aquesta diagnosi de les 

instal·lacions de l’institut .
direcció x x x x

Projectes d'obres i Certificats de 

finalització d'obres
0% 50%

ESTRATÈGIA 2.4

REFORÇAMENT DEL SENTIMENT DE PERTINENÇA DE L’ALUMNAT, EL PROFESSORAT I EL PAS 

A L’INSTITUT, PER TAL D'AUGMENTAR EL SEU COMPROMÍS I LA SEVA RESPONSABILITAT 

CÍVICA I INSTITUCIONAL.

ACTUACIÓ 2.4.1
AUGMENT DEL PAPER DE LES DELEGADES DE CURS EN LA VIDA ESCOLAR, AIXÍ COM D’ALTRES FIGURES 

ENTRE L’ALUMNAT AMB ESPECIAL RESPONSABILITAT COMUNITÀRIA.

alumnat, coord. 

pedagògica, 

caps d'estudis, 

direcció

x x Acta de constitució 1 1

coord. pedagògica

caps d'estudis

direcció

x x x x
Qüestionari de valoració respost 

per les delegades
1 1

CONCRECIÓ

ORG. 2.4.1.2

Creació i Gestió d'altres figures entre l’alumnat amb especial responsabilitat comunitària (per exemple: encarregades de 

classe de l'ordre físic, de convivència, dels suros i murals, etc.)

alumnat

tutores

coord. pedagògica

caps d'estudis

direcció

x x x x
Acta de les sessions de tutoria 

(a càrrec de les delegades)
0 3

ACTUACIÓ 2.4.2
FOMENT DE LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE SERVEIXEN PER IMPLICAR ELS MEMBRES EN LA COMUNITAT I 

RELACIONAR-SE ENTRE ELLS A TRAVÉS DEL CONEIXEMENT I L’ACCIÓ COL·LECTIVA.

CONCRECIÓ

ORG. 2.4.2.1

Programació i Realització d’actes i sortides comunitaris com ara: sortides de tutoria, setmana de la Ciència, sortides de 

matèria, visites a serveis especialitzats, xerrades d'especialistes, viatges de Francès, colònies de 2n ESO, Jornada d’esquí 

de 3r d’ESO, Viatges de final de curs (4t ESO i 1r BTX), etc.

alumnat

tutores

departaments

eq. coord.

eq. directiu

x x x x Registres activitats 50% 75%

CONCRECIÓ

ORG. 2.4.2.2
Valoració dels actes i sortides comunitaris realitzats.

tutores

alumnat
x x x x

Valoració escrita de les tutores i 

les delegades
50% 75%

CONCRECIÓ

ORG. 2.4.2.3

Programació i Realització un seguit d’activitats mitjançant la metodologia de l’Arenentatge-Servei com ara: intervencions de 

l’alumnat de CAI i TES amb alumnat de les escoles de primària adscrites i l’alumnat d’ESO, classes d’alumnat de BTX a 

alumnat ESO (sobre Art, Ciències i Lletres), tallers de l’alumnat de BTX, CFFS i 4t ESO per a alumnat ESO (Festa de Nadal, 

Diada de Santa Georgina, Festa d’Estiu), organització i comandament dels espectacles de la Diada de Sta. Georgina 

(lliurament de premis multidisciplinaris), Festes de Graduació, etc.

alumnat

tutores

departaments

eq. coord.

eq. directiu

x x x x Registres activitats 50% 75%

CONCRECIÓ

ORG. 2.4.1.1

Constitució del Consell d'Estudiants  i Elaboració d’un Programa d’actuacions que fomenti la participació i implicació de 

l'alumnat en l’institut.



OBJECTIU 3
CONSOLIDAR UN MODEL D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE ESPECÍFIC 

DE L'INSTITUT MOISÈS BROGGI
RESPONSABLE INDICADORS

PUNT

PARTIDA
FITA

ESTRATÈGIA 3.1 CONSOLIDACIÓ DELS PROJECTES PROPIS DE L’ESO, BTX I CFFS 
2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

quan no s'especifica, s'entén que 

els indicadors es refereixen a cada 

curs escolar i per a cada grup o 

nivell educatiu.

ACTUACIÓ 3.1.1

REVISIÓ I REELABORACIÓ COOPERATIVA DE LA PROGRAMACIÓ DELS PROJECTES DE CENTRE ESPECIALMENT 

RELLEVANTS PEL QUE FA A LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

(veure activitats ressenyades en l’explicació de l’objectiu 3)

Actes sessions treball dels 

equips de prj. ESO
9 9

Programacions prj ESO 

presentats a la comunitat 

educativa

0 1

Actes sessions treball dels 

equips docents BTX
3 6

Programacions prj BTX 

presentats a la comunitat 

educativa

0 1

Actes sessions treball dels 

equips docents CFS
3 6

Programacions prj incloses en la 

documentació CFFS i 

presentades a la comunitat 

educativa

1 1

ESTRATÈGIA 3.2 MANTENIMENT DE LA POTENCIACIÓ DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA DEL PROFESSORAT

ACTUACIÓ 3.2.1
Manteniment de la continuïtat de la formació contínua interna (formació en centre) del professorat ESO i Batxillerat, 

oberta al professorat CFS (que fa 4 cursos que es desenvolupa, dins el programa Magnet).

eq. dir.

coord. ESO

coord. BTX

x x x x
Certificació de la realització del 

curs per part del CRP st. Martí
1 1

ACTUACIÓ 3.2.2 Manteniment de la continuïtat de la formació contínua del professorat del Batxillerat Internacional.
eq. dir.

coord. BTX int (IB)
x x x x

Certificació de la realització del 

scursos per part de les entitats 

formadores del prog. diploma

3 3

ACTUACIÓ 3.2.3 Manteniment de la continuïtat de la formació contínua específica del professorat de Cicles Formatius Sanitaris.
eq. dir.

coord. dep. CFS
x x x x

Certificació de la realització dels 

cursos per part de les entitats 

corresponents

4 4

ACTUACIÓ 3.2.4

Formació del conjunt del professorat en la metodologia de treball del Batxillerat Internacional (mitjançant la 

formació entre iguals), per tal de fomentar la seva aplicació en les altres plans d’estudis que es desenvolupen a 

l’institut.

eq. dir.

coord. ESO

coord. BTX

x x x x

Actes de les reunions eq. doc 

ESO i BTX on s'hagi tractat 

aquest punts

0 3

x x

CONCRECIÓ ORG. 

3.1.1.3

Actualització de les programacions dels projectes interdisciplinaris de la Formació Professional - Cicles Formatius Família 

Sanitària.

direcció, cap estudis 

FP, coord 

pedagògica, equips 

docents CFS, coord. 

web

x x x x

CONCRECIÓ ORG. 

3.1.1.2
Actualització de les programacions dels projectes interdisciplinaris del Batxillerat.

direcció, cap estudis, 

coord pedagògica, 

equips docents BTX, 

coord. web

x x

TEMPORITZACIÓ

CONCRECIÓ 

ORGANITZATIVA 

3.1.1.1

Actualització de les programacions dels projectes interdisciplinaris de l’ESO.

direcció, coord 

pedagògica, equips 

de projectes ESO, 

coord. web

x x x x



ESTRATÈGIA 3.3
MILLORA DE LA COMUNICACIÓ A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA DE LES ACTIVITATS DE 

CENTRE ESPECIALMENT RELLEVANTS PEL QUE FA A LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

ACTUACIÓ 3.3.1
FOMENT I DIFUSIÓ DE L’ACCIÓ DE LA COMISSIÓ PEDAGÒGICA I EL CONSELL DE DIRECCIÓ, EN TANT QUE 

ÒRGANS DE REFLEXIÓ CAPAÇOS D’INTERPEL·LAR TOT EL PROFESSORAT.

CONCRECIÓ

ORG. 3.3.1.1

Inclusió, dins les reunions de la comissió ped. i del consell de dir., el diàleg al voltant de qüestions pedagògiques i curriculars 

que afectin directament l’organització de l’institut.

eq. dir., coord. ESO, 

BTX i CFS, caps 

dep. did.

x x x x

Actes de les reunions eq. doc 

ESO, BTX i CFS on s'hagi 

tractat aquest punts

3 6

CONCRECIÓ

ORG. 3.3.1.2

Explicació i debat dels acord presos per la comissió ped. I el consell de dir. en les reunions de departaments didàctics i 

d’equips docents (de manera que la CP i el CD esdevinguin un instrument d’anada i tornada de la informació entre el 

professorat i l’equip directiu).

eq. dir., coord. ESO, 

BTX i CFS, caps 

dep. did.

x x x x

Actes de les reunions dep. did. 

ESO, BTX i CFS on s'hagi 

tractat aquest punts

2 6

CONCRECIÓ

ORG. 3.3.1.3

Garantir una bona comunicació a tota la comunitat educativa d’aquestes activitats de centre especialment rellevants pel que 

fa a la innovació pedagògica i del procés de reflexió pedagògica que les acompanya (inclusió d’aquest objectiu dins el Pla de 

Comunicació de l’apartat 4.3).

eq. dir., coord. ESO, 

BTX i CFS, caps 

dep. did., coord. web

x x x x

Notícies relacionades amb in. 

Ped. interna penjades  a la web 

de l'institut

1 3

CONCRECIÓ

ORG. 3.3.1.4

Explicació dels projectes d’innovació en les convocatòries de Portes Obertes (febrer-març) de cada pla d’estudis a l’alumnat 

futur i les seves famílies. 

coord. proj.,

coord. pedagògica

direcció

x x x x

Convocatòria de les Portes 

Obertes dels diferents plans 

d'estudis

1 1

CONCRECIÓ

ORG. 3.3.1.5

Explicació dels projectes d’Artístics i d’Innovació de l’ESO en les trobades amb les famílies (maig-juny) convocades 

expressament amb aquesta finalitat. 

coord. proj.,

coord. pedagògica

direcció

x x x x
Convocatòria de la trobada amb 

les famílies ESO
1 1



OBJECTIU 4 MILLORAR L’ORGANITZACIÓ I LA COMUNICACIÓ DE L’INSTITUT RESPONSABLE INDICADORS
PUNT

PARTIDA
FITA

ESTRATÈGIA 4.1 REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ESTRATÈGICA DE L’INSTITUT
2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

quan no s'especifica, s'entén que 

els indicadors es refereixen a cada 

curs escolar i per a cada grup o 

nivell educatiu.

ACTUACIÓ 4.1.1 REVISIÓ I REELABORACIÓ PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

CONCRECIÓ 

ORGANITZATIVA 

4.1.1.1

Creació del grup de treball impulsor de la revisió i reelaboració del nou PEC.

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, claustre, consell 

estudiants, PAS, AFA

x
Acta constitució del grup 

impulsor
0 1

CONCRECIÓ

ORG. 4.1.1.2
Establir canals de participació de les famílies i dels diferents sectors de la comunitat educativa en l'elaboració del nou PEC.

eq. directiu,

grup impulsor PEC
x x

Actes sessions treball del grup 

impulsor
0 3

CONCRECIÓ

ORG. 4.1.1.3
Redacció, aprovació i difusió del nou PEC.

eq. directiu,

grup impulsor PEC
x x x

Document nou PEC presentat a 

la comunitat educativa
0 1

ACTUACIÓ 4.1.2 REVISIÓ I REELABORACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RESTA DE DOCUMENTACIÓ ESTRATÈGICA.

Actes sessions treball del grup 

impulsor NOFC
0 3

Document nou PEC presentat a 

la comunitat educativa
0 1

Actes sessions treball del grup 

impulsor CCE
0 3

Document nou CCE presentat a 

la comunitat educativa
0 1

CONCRECIÓ

ORG. 4.1.2.3
Revisió i reelaboració del Programa de Qualitat-ISO.

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, claustre, consell 

estudiants, PAS, AFA

x x
Actes sessions treball del grup 

impulsor PQ-ISO
0 3

Actes sessions treball dels 

equips de tutoria
0 3

Documents nous PAT 

presentats a la comunitat 

educativa

0 1

CONCRECIÓ

ORG. 4.1.2.4.
Revisió i reelaboració del Plans d’Acció Tutorial de cada etapa educativa.

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, tutores, consell 

estudiants, PAS, AFA

x x x x

CONCRECIÓ

ORG. 4.1.2.2
Revisió i reelaboració de la Carta Compromís Educatiu.

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, claustre, consell 

estudiants, PAS, AFA

x

TEMPORITZACIÓ

CONCRECIÓ 

ORGANITZATIVA 

4.1.2.1

Revisió i reelaboració de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre educatiu.

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, claustre, consell 

estudiants, PAS, AFA

x x



ESTRATÈGIA 4.2
ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UN ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT DE L'INSTITUT (EN 

COHERÈNCIA AMB LA REVISIÓ DEL PUNT ANTERIOR).

ACTUACIÓ 4.2.1 REDEFINICIÓ D’ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EXISTENTS

CONCRECIÓ

ORG. 4.2.1.1
Consell d’estudiants (replantejament de la reunió de deledages d’estudiants)

eq. directiu, consell 

direcció., delegades dels 

estudiants

x
Acta constitució del consell 

d'estudiants
0 1

CONCRECIÓ

ORG. 4.2.1.2
Comissió Pedagògica (replantejament de la reunió caps departament)

eq. directiu, caps 

departament, 

coordinacions nivells i 

etapes

x
Acta constitució del consell 

d'estudiants
0 1

ACTUACIÓ 4.2.2 CREACIÓ D’ÒRGANS PARTICIPACIÓ NOUS

CONCRECIÓ

ORG. 4.2.2.1 Comissió de Convivència (dins el Projecte Convivència)

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, claustre, consell 

estudiants, PAS, AFA

x x Acta constitució de la com. conv. 0 1

CONCRECIÓ

ORG. 4.2.2.2
Consell de Direcció

eq. directiu, caps 

departament, 

coordinacions nivells i 

etapes

x Acta constitució del cons. dir. 0 1

ACTUACIÓ 4.2.3 REDACCIÓ, APROVACIÓ I DIFUSIÓ DEL NOU ORGANIGRAMA.

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, claustre, consell 

estudiants, PAS, AFA

x
Presentació de l'organigrama a 

la comunitat educativa
0 1

ESTRATÈGIA 4.3 ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ DE L’INSTITUT

ACTUACIÓ 4.3.1 Creació del grup de treball impulsor de l'elaboració del PCI.

eq. directiu, com. 

pedagògica, consell 

direcció, claustre, consell 

estudiants, PAS, AFA

x x
Acta constitució del grup 

impulsor PCI
0 1

ACTUACIÓ 4.3.2 Establir canals de participació de les famílies i dels diferents sectors de la comunitat educativa en l'elaboració del PCI.
eq. dir., grup 

impulsor PCI
x x x

Actes sessions treball del grup 

impulsor PCI
3 3

ACTUACIÓ 4.3.3 Redacció, aprovació i difusió del PCI.
eq. dir., grup 

impulsor PCI
x x x x

Presentació del PCI a la 

comunitat educativa
0 1


