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0.¿PER QUÈ PRESENTEM AQUEST PROJECTE DE DIRECCIÓ? 

 

Parlant de gestió escolar i esperit de servei, un company de St. Feliu de Llobregat recordava una frase 

que de petit havia sentit sempre a casa seva: Quien tenga tienda, que atienda. 

 

El Broggi és un institut que sempre ha tirat endavant gràcies a la seva gent. En un moment de 

consolidació de reptes assolits, potser calen algunes persones disposades a agafar el relleu a l‟hora de 

respondre de l‟organització de cara endins i de cara enfora. Es tracta d‟oferir una base endreçada sobre 

la qual el professorat pugui continuar implicant-se en la feina de cada dia, en la qual les famílies puguin 

continuar dipositant la seva confiança, i en la qual l‟alumnat pugui continuar sentint-se a gust per 

esforçar-se i experimentar amb el coneixement. 

 

Potser només es tracta de facilitar camins valents, però també tranquils i agraïts. Camins que omplin de 

sentit a aquells qui els fan. 

 

 

1.PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

 

MISSIÓ 

L‟Institut Moisès Broggi és un centre públic del Departament d‟Ensenyament que imparteix estudis 

d‟Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats i Cicles Formatius. 

La nostra missió és proporcionar als alumnes les competències necessàries per poder desenvolupar-se 

personalment i professionalment, amb l‟objectiu de formar ciutadans compromesos amb els valors de la 

cultura que els envolta, capaços de comprendre i contribuir a la millora de la societat on viuen i viuran. 

 

VISIÓ 

L‟institut Moisès Broggi vol esdevenir un centre de referència del món educatiu a la ciutat, a través de la 

consolidació d‟uns estudis d‟ESO; Batxillerats Humanístic-Social, Científic-Tecnològic i Artístic (tots tres 

amb Batxibac: doble titulació Batxillerat Francès i Espanyol); Batxillerat Internacional i dels Cicles 

Formatius de la Família Sanitària. 

L‟institut Moisès Broggi vol fomentar una educació en la que es potenciï l‟autonomia personal, l‟esperit 

crític, la mentalitat oberta, la creativitat, els valors democràtics i la implicació social per tal de contribuir a 

la formació integral de l‟alumnat. 

 

VALORS 

Els valors que es consideren prioritaris i dels quals es vol fer participar l‟alumnat mitjançant les diverses 

accions que es desenvolupen en el centre són: 
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 Autonomia personal. L‟alumnat haurà de ser capaç de gestionar el seu treball d‟una forma eficaç. 

 Esperit crític. L‟alumnat haurà de poder tenir una opinió pròpia adquirida de fonts diverses i poder-la 

defensar. 

 Transmissió de la cultura de la responsabilitat. L‟alumnat haurà de ser responsable de les decisions 

que pren, assumint les obligacions que se‟n deriven, tant a nivell individual com col·lectiu. 

 A partir d‟un principi de relativisme cultural, arrelar la idea d‟igualtat entre els alumnes. L‟alumnat 

haurà d‟interioritzar que totes les persones mereixen el mateix respecte, tenen les mateixes 

obligacions i els mateixos deures. 

 Educar en valors democràtics fomentant la implicació dels alumnes perquè participin en la vida diària 

del centre.  

 Foment de l‟ús social del català al centre. L‟alumnat haurà de fer ús del català per a desenvolupar-

se en el seu entorn escolar. 

 

 

2.DIAGNOSI: DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT ACTUAL DE L‟INSTITUT 

2.1. UBICACIÓ GEOGRÀFICA 

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. És per això que l‟alumnat que actualment 

hi estudia secundària obligatòria prové majoritàriament d‟aquests tres barris. 

2.2.HISTÒRIA DE L‟INSTITUT 

2.2.1.Institut Sant Josep de Calassanç 

L‟institut St. Josep de Calassanç es va inaugurar el curs 1967-68, de manera que enguany hagués fet 

els 50 anys. Com que ara no és el moment d‟esplaiar-nos, només comentem que va ser durant molt 

anys un institut de batxillerat de referència a Barcelona i que per diversos motius, a partir del canvi de 

segle va entrar en una fase de decadència, primer més suau i finalment molt aguda. 

2.2.2.Institut Moisès BROGGI 

La creació de l‟institut M. Broggi sobre les cendres del Calassanç va ser l‟estratègia triada per la direcció 

del centre, l‟administració, el professorat i les famílies per tal de superar l‟anterior etapa. 

Les principals fites que es van anar assolint es poden resumir molt breument amb les següents dades: 
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2010-11 canvi de nom (i de plantejament institucional) i inici cicles formatius CAI 

2010-2014 treball per projectes ESO 

2011-12 inici cicles formatius TES, ID i BatxiBac 

2012-13 inici Batxillerat Artístic 

2013-14 inici Projecte Magnet a l‟ESO 

2013-14 inici del programa de Qualitat-ISO 

2016-17 inici del Batxillerat internacional 

Així doncs, aquest curs 2017-18, amb el grup de 2n de Bat. internacional, l‟institut ha arribat al total 

desplegament dels diferents plans d‟estudis sobre els quals es va reformular ara fa 7 anys. Per tant es 

tanca un cicle de naixement i creixement i s‟entra en un de nou centrat en la consolidació de l‟actual 

oferta educativa. 

2.3.OFERTA EDUCATIVA I NIVELL D‟OCUPACIÓ 

ESO: 2 línies, 4 nivells. Aquest curs els 8 grups d‟ESO tenen una ràtio mitjana de 31 alumnes i sumen 

en total 247. 

Batxillerat: 3 línies, 2 nivells: Humanístic-Social i Científic-Tecnològic (amb Batxibac); Artístic (amb 

Batxibac) i Internacional. 

Aquest curs els 4 grups de batxillerat “estàndard” i artístic tenen una ràtio mitjana de 26 alumnes i 

sumen en total 104. Els 2 grups de batxillerat internacional tenen una ràtio de 26 i 18 respectivament i 

per tant sumen un total de 44 alumnes. És a dir que en total hi ha 148 alumnes estudiant batxillerat. 

Cicles Formatius: 6 línies. Cures Auxiliar d‟Infermeria (4 línies, 1 nivell: 2 al matí i 2 a la tarda); Tècnic 

d‟Emergències Sanitàries 1r i 2n (1 línia, 2 nivells, al matí); Imatge per al Diagnòstic (i línia, 2 nivells, a la 

tarda). 

Aquest curs els 4 grups de CAI tenen una ràtio mitjana de 31 alumnes i sumen en total 123. Els 2 grups 

de TES tenen una ràtio de 32 i 34 respectivament i per tant sumen un total de 66 alumnes. Els 2 grups 

de ID tenen una ràtio de 35 i 30 respectivament i per tant sumen un total de 65 alumnes. És a dir que en 

total hi ha 254 alumnes estudiant cicles formatius sanitaris. 

2.4.CURRÍCULUM I PROJECTES PROPIS 

La manera d‟abordar el currículum (que en tots els casos es desenvolupa segons l‟estructura per 

matèries i nivells habitual i normativa dels centres de secundària) és diferent en funció de cada etapa.  

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 
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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... 

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 produint coneixement a través de la seva experiència educativa. 

Als Batxillerats humanístic-social i científic-tecnològic el plantejament és de caire més teòric i tradicional, 

entre altres motius perquè el repte final de les Proves d‟Accés a la Universitat condiciona la posada en 

escena de plantejaments més experimentals. Una de les característiques que enriqueix tan 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 l‟autonomia personal i conèixer les pròpies capacitat a l‟hora d‟explorar diferents 

camps del coneixement. 

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 aprenentatge. Així doncs es tracta d‟un pla d‟estudis 

que ja representa una aposta per l‟experimentació i l‟autoexigència considerables. 

Els Cicles Formatius de la Família Sanitària (CFGM Cures Auxiliars d‟Infermeria, CFGM Tècnic 

d‟Emergències Sanitàries i CFGS Imatge per al Diagnòstic) segueixen una metodologia notablement 

diferent a la de l‟ESO i el batxillerat, ja que estan  condicionats per uns continguts molt pautats i uns 

calendaris molt estrictes. Un element que pot singularitzar els cicles formatius del Moisès Broggi és 

l‟aposta per la formació continuada, tenint com a principals exemples la jornada sanitària (als cicles de 

grau mitjà) i les jornades tècniques (al cicle de grau superior). 

En tots aquests àmbits d‟estudi 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 
 

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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3r ESO Estrumetacles: Estructures, Mecanismes,Habitacles 
4t ESO Evolucionem, Brogg‟smètics, Artilugis 

 Projecte Global Scholars (1r ESO) amb la fundació Bloomberg Philantropies, amb seu a Nova York i 
la plataforma eTwinning (Erasmus+) 

 Treball de Recerca de 4t ESO 

 Diàlegs i debats a l‟ESO (2018-19) 

PROJECTES BATXILLERAT ARTÍSTIC 

 Projecte de cinema 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 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 

 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.  

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

 Olimpíades de Filosofia / Lliga de debat 

 Treballs de Recerca 

CICLES FORMATIUS FAMÍLIA SANITÀRIA 

 Jornada sanitària (5 edicions) 

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

 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 

 Simulacre TES 

 Tallers de Santa Georgina i 16 d'octubre per als alumnes del centre 

 Programa de Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments 
professionals (Fundació BCN FP) 

 Carta Erasmus 
 

PROJECTE COMÚ 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 ofertem al centre, l‟anglès i el francès. 

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

2.5.RESULTATS ACADÈMICS 

Pel que fa als resultats acadèmics d‟aquests plans d‟estudis, prenent com a referència els dos cursos 

anteriors, i fent un intent de seleccionar diferents variables que puguin ser representatives, convé 

destacar les següents dades: 
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Resultats de les proves externes de 4t ESO: 

CCBB 4t ESO català castellà anglès mates cie-tec 
 

GLOBAL 

mitjana centres 

Catalunya 2016 
74,7 74 66,3 59,8 58,5 

 

mitjana centres 

Catalunya 2016 
66,66 

Ins. Broggi 2016 75,6 78 50 43,9 37,5 
 

Ins. Broggi 2016 57 

diferencial entre 

CAT mitj - Ins. 

Broggi 2016 

0,9 4 -16,3 -15,9 -21 
 

diferencial entre 

CAT mitj - Ins. 

Broggi 2016 

-9,66 

            
 

    

mitjana centres 

Catalunya 2017 
72 76,1 69,1 63,2 55,8 

 

mitjana centres 

Catalunya 2017 
67,24 

Ins. Broggi 2017 69,6 84,8 65,2 60 52,1 
 

Ins. Broggi 2017 66,34 

diferencial entre 

CAT mitj - Ins. 

Broggi 2017 

-2,4 8,7 -3,9 -3,2 -3,7 
 

diferencial entre 

CAT mitj - Ins. 

Broggi 2017 

-0,9 

            
 

    

diferencial Ins. 

Broggi entre 2016 

a 2017 

-3,3 6,8 15,2 16,1 14,6 
 

diferencial Ins. 

Broggi entre 

2016 a 2017 

9,34 

 

Observem que els resultats han millora força entre la promoció que va acabar l‟ESO el 2016 i la del 

2017. Tanmateix, la comparativa de resultats entre diferents promocions sempre resulta un tant 

estranya. Posats a comparar, cal destacar l‟empitjorament dels resultats de llg. catalana. Tot i 

experimentar una evolució positiva, la mitjana de resultats de l‟institut encara està per sota de la mitjana 

de Catalunya en totes les matèries menys llg. castellana. Així doncs hi ha un franc marge de millora. 

Resultats de 2n Batxillerat (avaluació final de maig i Proves Accés a la Universitat de juny): 

maig 

nombre 

alumnes 

aprovats 

final 

ordinària   

presentats 

PAU juny 

aprovats 

PAU juny   

2016 50 31 62,00% 19 16 84,21% 

2017 43 31 72,09% 26 23 88,46% 

      10,90%     4,25% 

 

Si comparem el nombre d‟alumnes que obtenen el títol de Batxillerat en l‟avaluació final ordinària dels 

últims dos cursos, observem que l‟índex d‟aprovats ha pujat 10,9 punts. 

Si comparem el nombre d‟alumnes que obtenen l‟aprovat a les Proves Accés a la Universitat en la 

convocatòria de juny dels últims dos cursos, observem que l‟índex d‟aprovats ha pujat 4,25 punts. 
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Així doncs hi ha una tendència a la millora, tot i que un 72,09% de persones que obtenen el títol no és 

un resultat prou satisfactori. 

Cicles Formatius Família Sanitària 

Baixes tramitades de tot el cicle després de l‟1 d‟octubre. Calculat sobre el número d‟alumnes 

matriculats el mes de setembre. Es comparen els dos últims cursos dels quals es disposa de dades. 

  

baixes 

2015-16   

baixes 

2016-17   diferència 

CAI 11,94%   22,75%   10,81% 

TES 8,81%   11,73%   2,92% 

ID 4,55%   4,54%   -0,01% 

 

S‟observa que l‟índex d‟abandonament és prou alt en el cas de CAI, encara significatiu a TES i no tan 

significatiu a ID. 

Aquest fenomen és prou comú a la Formació Professional i cal continuar fent accions per reduir-lo. 

Índex d‟aprovats als tres cicles d‟FP 

  

% 

aprovats 

2015-16 

% 

aprovats 

2016-17 diferència 

CAI 65,21% 54,74% -10,47% 

TES 69,00% 77,14% 8,14% 

ID 100,00% 85,70% -14,30% 

 

Observem que comparant els 2 últims cursos en el cas de CAI i ID s‟ha produït una baixada d‟aprovats 

de més del 10% i en el cas de TES una pujada del 8,14%. 

Índex d‟inserció laboral (al cap de 10 mesos d‟haver obtingut el títol, es fa un seguiment a l‟alumnat per 

saber si està treballant o ni, i específicament si hi està fent en l‟àmbit sanitari). 

  2014-15   2015-16   diferència 

CAI 62,50%   48,64%   -13,86% 

TES 81,25%   89,47%   8,22% 

ID 63,76%   65,00%   1,24% 

 

Observem que en el cas de CAI empitjora i en el cas de TES i ID millora. 
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2.6.ALUMNAT 

El perfil de l‟alumnat de l‟institut Moisès Broggi varia molt en funció del nivell educatiu. La forquilla d‟edat 

va des dels 12 fins a més de 40 anys. La motivació de l‟alumnat és molt diferent en cada cas. En cicles 

formatius la motivació és majoritàriament laboral, mentre que a l‟ESO i el batxillerat l‟objectiu és superar 

etapes educatives. 

El perfil geogràfic també és diferent segons l‟etapa educativa i està molt condicionat per l‟obligatorietat 

en el cas de l‟ESO, la transició a la universitat o CFGS en el cas del batxillerat, o la transició al món del 

treball en el cas de cicles formatius. 

El perfil sòcio-econòmic de l‟alumnat de l‟ESO es correspon amb el del barri, d‟un nivell sòcio-econòmic 

mitjà. La complexitat social d‟aquest alumnat és força reduïda. 

En el cas dels batxillerats estàndards (humanístic i social, científic i tecnològic) l‟alumnat també es 

correspon a l entorn geogràfic proper. En canvi en el batxillerat artístic i internacional la procedència de 

l‟alumnat és de Barcelona i ciutats de l‟entorn i es veu fortament condicionada per la tria d‟alumnat en 

funció dels seu mèrit acadèmic. En el cas dels cicles formatius hi ha diferències entre els de grau mitjà 

(CAI i TES), principalment de Barcelona, i el de grau superior (ID), amb presència d‟alumnat de fora de 

Barcelona i de la resta de Catalunya. 

En aquest moments, en tots els plans d‟estudi la demanda de matrícula supera amb escreix l‟oferta. 

2.6.RECURSOS HUMANS 

2.6.1.Professorat 

Durant aquest curs 2017-18 l‟institut disposa d‟un total de 57,5 places de professorat, distribuïts entre 

les 24 “especialitats didàctiques” associades a les diferents matèries que s‟imparteixen. 

Aquest professorat està repartit entre les següents tipologies de treballadors: 

36,52 % funcionari amb plaça al centre 

18,26 % funcionari sense plaça al centre 

17,39% funcionari amb “lloc específic” o “plaça estructural” 

27,83% personal interí o substitut 

 

Aquesta distribució del professorat implica diverses coses: 

Hi ha entre un 50% i un 75% del professorat que es manté estable d‟un curs al següent, ja que el seu 

vincle amb l‟institut és força estable. 
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Hi ha quasi una cinquena part del professorat que treballa a l‟institut amb “lloc específic” o “plaça 

estructural”, la qual cosa implica que té un nivell d‟afinitat i implicació amb el Projecte Educatiu de 

Centre molt alt, ja que ha estat seleccionat precisament per realitzar alguna tasca específica dins el 

desenvolupament del PEC.  

Potser no caldria dir que això no treu que la resta de professorat també acostuma a tenir un nivell 

d‟afinitat i implicació amb el Projecte educatiu prou satisfactori. El percentatge de professorat que 

presenta més dificultats en aquest aspecte acostuma a representar el 10% del total, la qual cosa crec 

que és força “normal”. 

Valoracions: 

El professorat que treballa a l’institut amb “lloc específic” o “plaça estructural” és sens dubte un tipus de 

personal molt convenient per al bon desenvolupament del PEC i, en general, per tal que la dinàmica de 

l’institut sigui coherent i poderosa. Aquest personal és el que garanteix que els diferents projectes 

pedagògics que hi ha en marxa s’apliquin i es desenvolupin amb seguretat i empenta. Per tant 

convindria, al llarg dels propers 4 cursos, incrementar-ne el percentatge fins al 34,78% o bé, el que és el 

mateix, doblar-ne la quantitat: de 10 a 20 persones. Pel que a les àmbits als quals s’han de referir 

aquests llocs de treball específics són especialment convenients els de tècniques de treball 

innovadores, els d’àmbit artístic i lingüístic i ús i aplicació de les TIC (decret 39/2014 art 5. 2). 

Per tal de “fer lloc” a aquestes places, convindria de retruc limitar al màxim les places “en propietat” que 

surtin a concurs en els propers concursos de trasllats, atès que per aquesta via arriba a l’institut un 

personal sovint molt qualificat, però sense cap mena de vincle ni expectativa amb el Projecte Educatiu 

de Centre del Broggi. 

El professorat que va arribant “amb plaça” a l’institut arran del concursos de trasllats acostuma a 

adaptar-se força bé a la dinàmica pedagògica del centre, tot i que sempre cal un esforç col·lectiu per tal 

que l’acollida i l’adaptació siguin positius. 

D’altra banda també cal destacar la insuficiència de la dotació de professorat per a desenvolupar el 

Batxillerat internacional. Per sostenir convenientment aquest estudis hem de menester una dotació 

“extra” de 4 professors en relació als batxillerats “estàndards”. Si es fa un estudi del currículum d’aquest 

pla d’estudis (vegeu annex ESTUDI D’HORES PROFESSORAT 1r i 2n IB CURS 2017-19) de seguida 

es percep que el nombre d’hores de classes per nivell és força superior al d’un batxillerat “estàndard”, 

en concret una línia de BTX estàndard demanada 75 hores i una de BTX int. en demanda 118. D’altra 

banda, també cal tenir en compte que tota la feina que es deriva de la realització de cada hora lectiva a 

l’IB també es veu notablement incrementada en relació a la d’un batxillerat tradicional. La preparació de 

les classes demana més esforç i dedicació al professorat perquè la dinàmica d’ensenyament-

aprenentatge és més activa (i per tant es tracta més de generar material per a compartir i treballar amb 

l’alumnat que no pas “d’escriure lliçons”) i a més el seguiment de les tasques realitzades per l’alumnat i 
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la seva avaluació de és molt més personalitzat i exhaustiu que el que s’acostuma a fer en un batxillerat 

de lletres o ciències (entre altres coses perquè així ho estipula la norma de programa Diploma). 

Per tancar aquest apartat, potser convé destacar algunes valoracions fetes per les famílies en l’anàlisi 

del desembre: 

“Manca de selecció dels docents, manca de plantilla, sistema de selecció de professorat molt deficient 

per part de l'administració, poca autonomia del centre, manca de temps per avançar amb el projecte, 

manca d'inversió en infraestructures”. 

“No possibilitat de triar plantilla en línia amb el projecte educatiu”. 

2.6.2.Personal Administratiu i de Serveis 

Durant aquest curs 2017-18 l‟institut disposa de 2 administratives i 3 conserges. 

També hi ha personal de neteja (3 persones) i manteniment (2 persones: manteniment general i 

informàtic) que treballa de manera continuada a l‟institut. Aquestes persones treballen mitjançant 

contracte d‟una empresa o bé facturant els seus serveis com a autònoms. 

Valoracions: 

La dotació de conserges és la correcta per a un institut com el nostre, que és obert al públic cada dia 

des de les 8:00 dins les 21:30. 

Pel que fa al personal de secretaria, al llarg dels propers 4 cursos convindria incrementar-ne el nombre 

en 1 persona més, ja que la feina d’administració que representa la gestió de 631 alumnes, 3 plans 

d’estudis diferents i 7 titulacions diferents (si tenim en compte l’ESO, els 3 tipus de Batxillerats i els 3 

tipus de Cicles Formatius Família Sanitària) és molt sovint excessiva per a 2 dotacions. 

2.7.INFRAESCTRUCTURES INSTAL·LACIONS 

L‟institut Moisès Broggi s‟ubica en edifici certament antic (recordem que es va inaugurar el 1964 coma 

extensió de l‟ins. Maragall). Això comporta que tingui diferents problemes estructurals que no es poden 

solucionar des del propi centre tenint en compte les despeses que representarien i altres 

problemàtiques que s‟han anat contenint amb un esforç de manteniment considerable. 

La teulada sovint presenta goteres quan  plou. 

Les finestres de les aules són baixes i és perillós que s‟hi asseguin els alumnes per perill d‟abocament. 

En alguns casos s‟hi ha posat reixa. Quan no n‟hi ha s‟hi ha instal·lat una baraneta amb jardineres. 

Tanmateix, potser caldria posar-hi persianes-reixes, del tipus abatibles, que fan la funció de reixes i 

alhora permeten aïllar millor el sol, que en la banda de migdia és prou intens. 
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Val a dir que els passadissos són amples i permeten ser habilitats com espai de treball complementari a 

l‟aula (treball individual, treball en grup reduït, etc.). 

El terra del pati es troba en molt males condicions. Les reixes que donen al carrer també haurien de ser 

renovades.  

D‟altra banda, la falta d‟accés directe al pati desl del parc de Miralletes, per on pugui passar una 

ambulància, una camioneta o una grua, suposa un risc per a l‟auxili de les persones i per a l‟evacuació 

urgent. 

Pel que fa a les aules, cal dir que durant aquests últims cursos la casa s‟ha anat encongint perquè ha 

anat creixent el nombre de grups. Pel que fa a les aules ordinàries, n‟hi ha 18 en les quals 33 persones 

hi caben prou bé; 7 on 33 persones només hi caben amuntegades i 3 aules que serveixen per a grups 

d‟entre 15 i 20 persones. Això fa que la dinàmica diària de desdoblaments esdevingui sovint un art i 

evidenciï les deficiències d‟espai. 

Pel que fa a les aules polivalents o específiques, l‟Aula Magna presenta un estat correcte; la Sala 

Multiusos (antiga capella) amb problemes de so, llum i temperatura, el laboratori de Química presenta 

un estat correcte), el laboratori de Biologia necessita una actualització), el gimnàs presenta un estat 

correcte), els vestuaris necessiten una  actualització), els tallers de Tecnologia presenten un estat 

correcte),  l‟aula de cavallets del Bat. Art és molt massa petita, els tallers CFFS presenten un estat 

correcte,  les aules d‟informàtica (4) presenten un estat correcte, tot i que convindria actualitzar-ne els 

equips i la distribució. 

L‟espai que ocupa la Sala Multiusos (antiga capella) convindria refer-lo de nou per tal de fer-hi espais 

com ara una cuina o una aula multiusos adequada i, damunt, un o dos pisos d‟aules que es podrien 

connectar amb la resta de l‟edifici. 

Una altra estratègia per obtenir les aules que tanta falta fan seria situar aules prefabricades damunt el 

teatre. Aquesta actuació segurament requereix el muntatge d‟una estructura exterior per a sostenir els 

nous aularis, que també es podrien connectar a l‟edifici mitjançant passarel·les metàl·liques. 

(Aquestes propostes es recullen a l‟objectiu 2, estratègia 2.3) 

2.8.GESTIÓ ECONÒMICA 

La dotació econòmica del centre serveix per a cobrir les despeses de funcionament. S‟apliquen mesures 

d‟estalvi que han aconseguit reduir la despesa, però no de forma suficient. Les partides més importants 

són: neteja, calefacció, electricitat i telefonia, manteniment de l‟edifici i renovació del material informàtic. 

El centre disposa d‟un romanent que, gestionat amb molta prudència, ha permès  realitzar l‟actualització 

de l‟edifici i la renovació informàtica. Una part d‟aquest romanent està compromesa en la formació del 

professorat per al batxillerat internacional i en la dotació de la biblioteca. 



12 

 

 

2.9.1.RELACIÓ AMB ELS CENTRES EDUCATIUS 

Es manté una relació fluïda amb les escoles de Primària adscrites i un intercanvi amb altres centre 

educatius a través de la participació en la Xarxa per al Canvi número 15 (Consorci Educació de 

Barcelona) i la Xarxa d‟instituts avançats (ICE UAB). 

 

2.9.2.RELACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS 

La dinàmica de treball dels múltiples projectes pedagògics que hi ha en marxa fa que actualment es 

mantinguin relacions prou estables amb les següents institucions: MACBA, A Bao A Qu (fotografia i 

cinema en curs), Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Fundació Joan Miró, l‟Hospital de 

Sant Pau, Ateneu de Fabricació digital de les Corts, Museu de les Matemàtiques de Catalunya, Fàbrica 

de Creació Fabra i Coats, Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, Bloomberg Philantropies 

i Plataforma Contra les Violències de Gènere. 

 

2.10.RESUM DE L‟ANÀLISI DEL CENTRE EDUCATIU 

FORTALESES DEBILITATS 

L'alumnat té una percepció força 
generalitzada de benestar. 
 
Un nombre important del professorat està 
fortament implicat en el projecte de 
centre. 
 
Els projecte pedagògics que hi ha en 
marxa resulten engrescadors per a la 
comunitat educativa. 

Resultats acadèmics de finals d'etapa 
amb força marge de millora. 
 
Dificultats per triar el professorat que 
s'incorpora en funció el projecte de centre. 
 
Dificultats per comunicar a nivell intern de 
manera eficaç. 

OPORTUNITATS AMENACES 

Bona imatge del centre. 
 
Molta demanda de matrícula a totes les 
etapes. 
 
Alumnat amb bona predisposició per a 
l'aprenentatge. 
 
Col·laboracions amb entitats externes. 

Arribada de professorat sense implicació 
amb el projecte de centre. 
 
Instal·lacions manifestament insuficients. 
 
Situació política del país. Possible canvis 
en les polítiques educatives. 
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2.11.ORGANIGRAMA DE L‟ORGANITZACIÓ 

2.11.1.Òrgans de govern. 

Els òrgans de govern del centre són: 

 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: 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. 

2.11.2.Els òrgans d‟assessorament proposats són: 

 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) 

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

 Comissió de Convivència (grup de professorat, alumnat i famílies que gestiona el dia a dia dels 

incidents que afecten la bona convivència dins l‟escola). 

Aquest conjunt d‟òrgans s‟articulen en el següent organigrama. Les línies negres representen les vies 

de presa i aplicació de decisions, i les verdes les vies d‟assessorament (sense caràcter vinculant). 
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informàtica
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3.EL PLANTEJAMENT DE L'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT EN EL MARC D'UN SISTEMA 

INCLUSIU.  

 

El DECRET 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, 

estableix que l’institut ha d’establir els trets bàsics de les formes organitzatives, metodològiques i 

didàctiques d'aula que, en el context del centre, es considerin més idònies per atendre la diversitat dels 

alumnes. 

 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat de l’institut Moisès Broggi ha acordat, per a aquest curs 2017-18, 

el desplegament de les següents estratègies d’atenció a la diversitat. 

 

1r i 2n ESO: Reorganització dels 2 grups-classe (ràtio 30) en 3, per tant a una ràtio de 20-22 alumnes, 

em la gran majoria de matèries. Agrupaments estrictament heterogenis. 

 

3r i 4t ESO: Es mantenen els 2 grups classe per nivell (ràtio 30). A les matèries instrumentals (Llengua 

catalana, castellana i Matemàtiques) es desdoblen 2 hores per grup i matèria. Els agrupaments per a les 

hores desdoblades 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 mitjà i alt. 

 

Batxillerat: A 1r les matèries comunes es desdoblen en 2 grups (humanístic-social i científic-tecnològic), 

atès que enguany hi ha hagut una matrícula força nombrosa. 

 

Desdoblament de l’Anglès de 1r BTX en 3 grups organitzats per nivells acadèmics homogenis (low - 

medium - high). 

 

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 4 

alumnes d’ESO usuaris de diferents Unitats d’Escolarització Compartida. 

Finalment cal tenir en compte que a l’institut es desenvolupen també els serveis d’Exit 1 i 2 (sessions de 

suport escolar a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona) i sessions de repàs escolar i suport 

personal a càrrec de Save the Children. Aquest recursos són molt útils de cara a donar suport a 

l’alumnat amb més mancances de tipus acadèmic o social. 
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4.ELS OBJECTIUS A ASSOLIR EN L'ÀMBIT PEDAGÒGIC, VINCULATS A LA MILLORA DELS 

RESULTATS EDUCATIUS 

 

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. 

 

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. 

 

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 l’experimentació 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. 

 

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 govern (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.  



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 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

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

TEMPORITZACIÓ



OBJECTIU 1
(continua)

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS RESPONSABLE INDICADORS
PUNT

PARTIDA
FITA

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

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.

TEMPORITZACIÓ



OBJECTIU 2
(continua)

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS RESPONSABLE INDICADORS
PUNT

PARTIDA
FITA

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

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%

TEMPORITZACIÓ



OBJECTIU 2
(continua)

MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS RESPONSABLE INDICADORS
PUNT

PARTIDA
FITA

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.

TEMPORITZACIÓ



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 

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 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 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

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

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



OBJECTIU 3
(continua)

CONSOLIDAR UN MODEL D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

ESPECÍFIC DE L'INSTITUT MOISÈS BROGGI
RESPONSABLE INDICADORS

PUNT

PARTIDA
FITA

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

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

TEMPORITZACIÓ

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



OBJECTIU 4
(continua)

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

PARTIDA
FITA

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

OBJECTIU 4
(continua)

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

PARTIDA
FITA

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

TEMPORITZACIÓ

TEMPORITZACIÓ

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
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5.ELS MECANISMES DE RETIMENT DE COMPTES ALS ÒRGANS DE CONTROL I PARTICIPACIÓ 

 

El Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics, al capítol 1 Article 2 Apartat 2.3, 

especifica que: La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i al 

control acadèmic i administratiu de l’administració, i s’exerceix en el context de l’autonomia dels centres. 

Les direccions responen del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu d’acord amb el 

projecte de direcció, i han de retre comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el 

consell escolar té atribuïdes per llei, i a l’administració educativa de la seva gestió, dels resultats 

obtinguts mitjançant els pertinents processos d’avaluació. 

 

Un cop feta l’avaluació, arriba un altre moment clau en el cicle de la gestió, el de la comunicació de 

resultats i retiment de comptes de l’actuació de l’organització de la qual som responsables. Això 

permetrà el control institucional i social de l’acció feta per la direcció del centre. Així doncs, s'han de 

comunicar els resultats i retre comptes a la comunitat educativa (representada pel Consell Escolar) i a 

l’administració. 

Aquest retiment de comptes passa per l’elaboració de dos documents bàsics: les programacions 

generals anuals i les memòries anuals de gestió i de resultats. 

PROGRAMACIONS GENERALS ANUALS 

Les Programacions Generals Anuals (PGA) són un instrument de planificació a curt termini dels centres 

educatius que responen als següents objectius: 

 Concretar i desenvolupar per a cada any escolar els documents de planificació de llarg termini: 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) i Projecte de Direcció. 

 Establir un pla de seguiment i avaluació del Projecte Educatiu de Centre i del Projecte de Direcció, 

des d’una perspectiva tant global com específicament d’alguns dels seus elements i apartats.  

 Recollir les decisions de caràcter anual que afecten a la gestió del centre per a cada curs acadèmic. 

 

Les Programacions Generals Anuals tenen la funció de garantir l’actuació coordinada de les estructures 

organitzatives i dels equips de coordinació docents, fomentar la participació i la col·laboració de tots los 

sectors de la comunitat educativa i definir la distribució responsable de les tasques i activitats 

necessàries per assolir els objectius que es desprenen del PEC i del PdD.  

Cal insistir, potser, en el tercer objectiu. Tot i que aquest no tingui un caràcter tan marcadament 

estratègic com els dos anteriors sinó que més aviat es tracti d’un element de tipus descriptiu, no hem de 

pensar per això que és menys important. La concreció de decisions, acords i convencions que afecten a 

la gestió diària del centre esdevé sovint una eina de guia per a tots els professionals que hi treballen, i 
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en aquest sentit representa una ajuda important a l’hora de dotar d’estabilitat i eficàcia el funcionament 

ordinari de l’institut. 

Així doncs les PGAs, en tant que concreció anual del PdD i del PEC, esdevenen l’instrument que permet 

introduir mesures en l’organització i el funcionament del centre, així com en els processos 

d’ensenyament-aprenentatge amb la finalitat de millorar els resultats educatius. 

 

Els objectius de les Programacions Generals Anuals han d’estar necessàriament relacionats, de fet 

s’han de basar, en les conclusions i propostes recollides en les corresponents Memòries Anuals de 

Gestió i de Resultats (MAGR) del curs anterior. Cal tenir en compte que les conclusions de les 

Memòries Anuals de Gestió i de Resultats, al seu torn, han d’haver estat refrenades mitjançant una roda 

de diàleg i reflexió liderada per la direcció, en la qual hagin intervinguts d’una manera o altra els 

diferents sectors de la comunitat educativa. 

Pel que fa al seu contingut bàsic, la PGA ha d’incloure els següents apartats: 

1. DADES DEL CENTRE 

2. PROJECTES ESPECÍFICS DE CENTRE 

3. HORARI GENERAL DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE 

4. CALENDARI ESCOLAR 

5. CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMES 

6. ORGANITZACIÓ DE TREBALL DELS ÒRGANS DE GOVERN 

7. PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS 

D’altra banda, les Programacions Generals Anuals han de comptar amb uns criteris d’avaluació i el 

corresponent sistema d’indicadors, que siguin coherents amb els fixats en el PdD i en el mateix PEC, i 

que alhora permetin realitzar un seguiment i una posterior avaluació del nivell d’assoliment dels 

objectius proposats i dels resultats obtinguts. 

 

MEMÒRIES ANUALS DE GESTIÓ I DE RESULTATS 

 

En finalitzar el curs, l’equip directiu elabora la Memòria Anual de Gestió i de Resultats, que esdevé un 

instrument bàsic d’avaluació del grau de compliment de la Programació General Anual i, sobretot, del 

seu desenvolupament, en diàleg amb la comunitat educativa. 

 

De fet les Memòries Anuals de Gestió i de Resultats és consideren completes quan, a través de la 

discussió en consell escolar i en els altres fòrums de diàleg de la comunitat educativa que s’hagin 
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establert, s’hi recullen les conclusions més rellevants així com les propostes de millora derivades 

d’aquest procés de reflexió. 

 

Pel que fa al seu contingut bàsic, la MAGR ha d’incloure els següents apartats: 

1.RESUM DE L’APLICACIÓ I DELS RESULTATS DE L’ÚLTIMA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 

2.NIVELL DE CORRELACIÓ ENTRE L’APLICACIÓ DEL PLA I ELS RESULTATS OBTINGUTS 

3.INTERPRETACIÓ VALORATIVA DE LES DADES 

4.ANÀLISI DELS FACTORS QUE HI INCIDEIXEN 

5.VALORACIÓ DE L’ÚS DELS RECURSOS ASSOCIATS AL PLA  

6.CONCLUSIONS I PROPOSTES DE CONTINUÏTAT, REPLANTEJAMENT I/O MILLORA 

 

COMUNICACIÓ I RETIMENT DE COMPTES 

 

Les Memòries Anuals de Gestió i de Resultats esdevenen, doncs, l’instrument que direcció elabora a 

final de curs i posa a disposició de la comunitat educativa amb l’objectiu de fer una valoració de la seva 

tasca directiva, de l’efecte que ha tingut sobre el conjunt de l’organització i, lògicament, sobre els 

resultats obtinguts. 

 

Estem parlant, doncs, del tancament del cicle de millora contínua. Primerament hem fet una anàlisi, a 

continuació hem desenvolupat una planificació (recollida en el PdD) que serà aplicada a la realitat del 

centre. Finalment arriba l’hora d’avaluar aquesta execució de la planificació i, si cal, la mateixa 

planificació i anàlisi, per tal d’elaborar unes conclusions que ens permetin tornar a iniciar el cicle amb el 

nou curs escolar. 

 

Cal tenir també molt en compte que, tal i com passa en qualsevol procés de comunicació, l’element més 

important no és l’eina mateixa sinó el fet de compartir-la amb els interlocutors; és a dir la comunicació 

pròpiament dita en relació a l’acció directiva i sobretot els seus efectes sobre l’organització i els seus 

usuaris. 

 

És per això que cal establir un sistema o protocol de comunicació periòdica amb el consell escolar, el 

professorat, l’alumnat i a la resta de sectors de la comunitat educativa. Aquest sistema s’activarà 

especialment al final de cada curs, per tal de compartir els resultats de la PGA recollits en la MAGR, fer-

ne les valoracions pertinents des de les diferents parts i sectors i procurar trobar camins de reflexió i 

millora entre tots. 

Aquest sistema de comunicació periòdica comportarà trobades com a mínim trimestrals de la direcció 

amb el professorat (consell de direcció, comissió pedagògica i claustre), l’alumnat (reunions de delegats 

de grup), les mares i pares (reunions amb portaveus de l’AFA), representants de l’entorn i de 
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l’administració; així com amb la representació formal del conjunt de la comunitat que és el Consell 

escolar. 

Aquesta ronda de reunions que es tanca amb el Consell Escolar caldrà activar-la especialment cada fi 

de curs per tal de presentar la Memòria Anual de Gestió i de Resultats i recollir-ne tan rigorosament com 

sigui possible les diferents valoracions que susciti, de cara a l’elaboració de la propera PGA. 

 

En definitiva, l’avaluació de l’acció directiva al final de cada curs i al final del mandat ha de ser un 

mecanisme de rendició de comptes a la comunitat educativa i a l’administració, però sobretot ha de 

servir per millorar cada vegada més la qualitat educativa del centre a través del diàleg i la 

coresponsabilitat. 

 

6_ELS ELEMENTS PER A L'APROFUNDIMENT EN L'EXERCICI DEL LIDERATGE DISTRIBUÏT I PER 

AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN EL CENTRE. 

 

El Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics, al capítol 2 Article 3 Apartat 2, 

especifica que: Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels 

centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip. 

Per poder dur a terme un govern d’aquest tipus cal, en primer lloc, que els diferents sectors de la 

comunitat educativa reconeguin la persona que es fa càrrec de la direcció com una persona honesta i 

benintencionada. La direcció és mereixedora d’aquesta confiança si és capaç de ser coherent en les 

seves actuacions al capdavant de l’escola. Això és, si el que diu i el que fa es correspon.  

Un cop assolit aquesta ascendent, cal tenir la capacitat d’organitzar la feina de manera que es pugui 

derivar o distribuir en d’altres persones. Les persones que reben un encàrrec han de gaudir de les 

condicions necessàries per desenvolupar-lo, i potser la més important d’aquestes condicions és el 

respecte. Cal fer un seguiment de la realització d’aquesta feina en termes d’acompanyament i 

reconeixement. És molt important valorar de manera explícita l’esforç que les persones dediquen a 

l’acompliment de l’encàrrec. 

A l’hora de posar en comú els resultats d’aquesta feina, sovint els participants s’adonen que el resultat 

col·lectiu obtingut és sovint més útil que no pas l’estricta suma dels esforços individuals. Una de les 

característiques del treball en equip, quan es fa correctament, rau en aquest efecte multiplicador que 

incrementa el valor de la feina feta i augmenta la satisfacció dels participants. 

D’altra banda, a l’hora de valorar la feina realitzada, no hem de tenir por d’explicitar quines parts han 

estat més reeixides i quines menys. Dins el reconeixement de la feina desenvolupada, hi ha lloc per 

discutir raonadament el nivell d’eficàcia assolit. L’important, al meu entendre, és mantenir la reflexió en 
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els termes “del que hom ha fet” i no pas “del que hom és”. Si se sent respectat, tothom és capaç de 

voler millorar la seva feina, i per tant de millorar-la. 

Treballar d’aquesta manera reforça el compromís dels participants i sovint provoca que un nou repte 

sigui encarat amb menys inseguretat i més motivació. 

A l’institut, hi ha poques tasques que no passin per la interacció entre les persones. En aquest sentit és 

important remarcar que la persona que pretén fer de pal de paller de l’organització ha de saber escoltar, 

en el sentit d’estar per l’altre. Sovint la persona que ens explica el que li passa no espera 

necessàriament una resposta, sinó més aviat que ens esforcem per dedicar-li temps i atenció.  Cal 

saber mirar i callar. 

 

Per tancar aquest últim apartat d’aquest projecte de direcció em referiré a un article que en Carles 

Capdevila va publicar al diari ARA el 24.10.2016, titulat L’esforç de treballar junts. Em limitaré a 

destacar-ne cinc frases: La majoria de coses no les pot fer un sol. Una de les essències del treball en 

equip és l’admiració i el respecte pels que fan millor que tu algunes tasques. Saber reconèixer talents i 

capacitats diferents, i treballar per fer-los complementaris als teus. Trobar el teu lloc. Concentrar-te a 

sumar i ser curós per no fer nosa ni fer perdre el temps als altres. 

 

 

Finalment vull expressar el meu agraïment a la tasca realitzada per l’equip directiu durant aquests últims 

9 cursos. Ells han estat els autèntics agents del canvi, juntament amb la resta de professorat (que és qui 

ha coliderat, desenvolupat i concretat dia a dia el canvi). Vull donar les gràcies també a l’alumnat i a les 

seves famílies (les persones usuàries són qui ens donen el sentit i la dimensió real del canvi produït i 

que ara toca consolidar) i a les administracions. 
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ANNEXOS 

 

a_Projecte GEP (Grup d’Experimentació del Plurilingüisme) 

b_Estudi hores Batxillerat Internacional 

c_Respostes de l’enquesta d’opinió adreçada a la comunitat educativa 

 

d_Projectes Artístics i d’Innovació a l’ESO 

 

 

 



PROJECTE GEP MOISÈS BROGGI 

 

L’objectiu del projecte GEP (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 ofertem al centre, l’anglès i el 

francès. 

 

Vam iniciar el nostre camí com a centre GEP el curs 16-17 amb la formació 

de 1r any al Consorci. A finals de la formació se’ns va demanar crear un grup 

impulsor. Al  curs 17-18 s’ha creat el grup impulsor GEP. Està composat per 

Carmen Valero (professora d’anglès), Anna Darnaculleta (professora de 

matemàtiques), Anna Diaz (professora d’anglès) i José Manuel Celorio 

(director). El grup impulsor té una hora a la setmana per reunir-se (dimarts de 

10-11). 

És el segon curs que el centre està dins del projecte GEP i les professores 

Anna Darnaculleta i Anna Diaz assisteixen a la formació GEP de 2n any del 

Consorci (7 sessions de 4h cadascuna). Aquesta formació exigeix la 

implantació d’una petita unitat didàctica combinada entre les dues 

professores i les seves matèries (anglès i matemàtiques). Enguany aquesta 

unitat s’implementarà a 1r d’ESO i comptarà amb la participació simultània de 

les dues professores a l’aula durant unes 4 sessions aproximadament.  

 

El grup impulsor també gestiona diferents projectes: 

 Math Challenge: concurs mensual de matemàtiques redactat en 

anglès. 

 Global Scholars: projecte mundial gestionat per Bloomberg 

Philantropies, dut a terme a 1r d’ESO. Hi participen anglès i ciències 

naturals (Carmen Valero i Fina Utrillas). També hi ha una col·laboració 

de matemàtiques (Anna Darnaculleta). 



 Projectes científics 4rt ESO: l’anglès es troba present als dos 

projectes científics de 4rt d’ESO, Evolucionem i Broggs’metics. Es 

treballa conjuntament amb la matèria de biologia i de física i química. 

Col·laboren les professores Ester Martínez (biologia), Maria Prieto 

(Física i química) i Anna Diaz (anglès). La implicació és d’una hora 

setmanal amb cada projecte (dilluns 9-10 bio+anglès i divendres 

11:30-12:30 FiQ+anglès). 

 E-twinning: projectes a nivell europeu mitjançant la plataforma on-line. 

Actualment estem participant en projectes amb Polònia, Grècia i 

Turquia (Penfriends communicating about everything and learning 

about our countries i Maths and real life). Els continguts són 

generalment de matemàtiques. Ho gestiona Carmen Valero amb la 

col·laboració de Maria Barba (professora d’anglès).  

 Batxibac: des de fa 6 anys el centre oferta la doble titulació Batxibac 

(català i francès). 

 Intercanvis: l’alumnat de batxibac fa un intercanvi amb un centre de 

Le Mans. 

 Batxillerat Internacional: dins de les matèries del batxillerat 

internacional s’utilitzen materials i llibres de text en anglès.  

 

Objectius a mig i llarg termini: 

 Implementar els continguts del Global Scholars tot i que s’acabi la 

col·laboració. 

 Incloure al web les activitats que anem duent a terme. També incloure-

les al blog de la plataforma E-twinning. 

 Incloure materials i activitats en anglès dins de les programacions 

d’assignatures no lingüístiques a tots els nivells. 

 Formar al professorat de matèries no lingüístiques en llengües 

estrangeres. 

 Fer un recull de materials que pugui quedar per cada curs, 

independentment del professorat que imparteixi el nivell. 



 Augmentar les hores d’exposició a llengües estrangeres de l’alumnat 

del centre i en tots els nivells i tipologies d’estudis. 

 Millorar la projecció del centre en la participació de projectes en  

llengües estrangeres a nivell europeu. 

 Ser un centre de referència a Barcelona en termes de participació en 

projectes a nivell europeu. A la llarga poder realitzar algun intercanvi 

físic amb alumnat. 

 Entrar al projecte Erasmus + KA1 (mobilitat del professorat). 

 Aconseguir el reconeixement europeu com a centre E-twinning. 

 

Necessitats del grup impulsor: 

 Disposar de l’hora de reunió setmanal. 

 Ha d’incloure un membre de l’equip directiu (enguany és el director). 

 E-twinning: la persona responsable (Carmen Valero) hauria de poder 

tenir una dedicació horària per tal de fer el seguiment i anar ampliant 

les col·laboracions a través de projectes nous. Es pot plantejar una 

possible coordinació GEP per la persona que lideri l’ús de les 

plataformes, ja que és una tasca que implica força temps i 

comunicació amb l’exterior. 

 Poder comunicar i explicar què s’està fent en els claustres i / o equips 

docents.  

 Poder formar la resta de professorat en l’AICLE (ensenyament de 

continguts a través de la llengua estrangera) en sessions puntuals. 



 

 
 

 

 

 

ESTUDI D’HORES PROFESSORAT 1r i 2n IB CURS 2017-19 

MATÈRIA IB HORES 1R HORES 2N 

LITERATURA 4 5 

ANGLÈS 4 4 

TEORIA DEL CONEIX 2 2 

MATES NS 5 4 

ESTUDIS 
MATEMÀTICS 

4 3 

HISTÒRIA 5 5  

BIOLOGIA 4 5 

QUÍMICA 5 4 

FÍSICA 5 4 

EMPRESA I GESTIÓ 4 4 

ARTS VISUALS 4 4 

CAS 1  

MATÈRIA LOMCE   

CATALÀ 2 2 

ED FÍSICA 2 - 

HISTÒRIA D’ESP.  2 

POLÍTICA GLOBAL 
(Opt. De centre) 

3 - 

GEOGRAFIA  4 

TOTAL 54h 52h 

COORDINADORA IB 5h dedicació al càrrec (dep. Anglès) 

COORD. CAS 3h de dedicació al càrrec 

TUTOR IB 1h dedicació 1h dedicació 

REUNIONS ED IB 1h 

TOTAL HORES 
LECTIVES + 
CÀRRECS 

54h (1r)+52h (2n)+5h (coord. IB)+3h 
(coord. CAS)+2h (tutories)= 116h 

58h profe/grup. 



 

 
 

HORES GRUPS LOMCE 

COMUNES LOMCE 1R 2N 

Llengua catalana 2 2 

Llengua castellana 2 2 

Llengua estrangera 3 3 

Filosofia 2 - 

Història de la 
filosofia 

- 2 

Història d’Espanya  3 

Educació física 2 - 

CMC 2  

Tutoria 1 1 

TOTAL COMUNES 14 13 

 

MODALITATS: CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

MATÈRIA LOMCE 1R 2N 

Matemàtiques 4 4 

Física 4 4 

Biologia 4 4 

Tecnologia 
Industrial 

4 4 

Química 4 4 

Dibuix tècnic 4 4 
TOTAL modalitat 24 24 

COMUNES + 
MODALITAT 

24+14= 38h de 
professorat 

24+13= 37h de 
professorat 

 

 

 

 



 

 
 

MODALITATS: HUMANÍSTIC-SOCIAL 

MATÈRIA LOMCE 1R 2N 

Llatí 4 4 

Matemàtiques 
aplicades 

4 4 

Economia I 
Empresa 

4 4 

Francès  2 

Història del món 4 4 

Literatura catalana 4  

Geografia  4 

Psicologia 2  

Simbologia 
religiosa 

2  

Sociologia  2 

TOTAL MODALITAT 24h 24h 
COMUNES + 
MODALITAT 

24+14= 38h de 
professorat 

24+13= 37h de 
professorat 

 

MODALITATS: ARTÍSTIC 

MATÈRIA LOMCE 1R 2N 

Història de l’Art 4 4 

Cultura audiovisual 4 4 

Dibuix artistic 4 4 

Art I volum 4 0 

Disseny 0 4 

Optatives 4 4 

TOTAL MODALITAT 20h 20h 

COMUNES + 
MODALITAT 

20+14= 34h de 
professorat 

20+13= 33h de 
professorat 

 

 



 

 
 

 

HORES TOTALS PROFESSORAT BATXILLERAT 

1r Batxillerat 38h professor /grup 

2n Batxillerat 37h professor / grup 
Total BAT 75h professor / grup 

1r IB 59h professor / grup  

2n IB 59h professor / grup  

Total IB 118h professor / grup 

 

La diferència és doncs de 43 hores, la qual cosa correspon a una 

dotació de 2,26 prof. (comptant a 19h/prof.). 

Si a més tenim present que també cal tenir en compte que tota 

la feina que es deriva de la realització de cada hora lectiva a l’IB 

també es veu notablement incrementada en relació a la d’un 

batxillerat tradicional. La preparació de les classes demana més 

esforç i dedicació al professorat perquè la dinàmica 

d’ensenyament-aprenentatge és més activa (i per tant es tracta 

més de generar material per a compartir i treballar amb 

l’alumnat que no pas “d’escriure lliçons”) i a més el seguiment 

de les tasques realitzades per l’alumnat i la seva avaluació de és 

molt més personalitzat i exhaustiu que el que s’acostuma a fer 

en un batxillerat de lletres o ciències (entre altres coses perquè 

així ho estipula la norma de programa Diploma). 

En conclusió, per gestionar de manera sostenible una línia de 

Batxillerat Internacional és menester ben bé 4 dotacions més 

de professorat. 

 



 
 

ENQUESTA D’OPINIÓ ADREÇADA A LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
Durant el mes de desembre de 2017 es va dur a terme una enquesta telemàtica al conjunt de la 
comunitat escolar. El qüestionari es va organitzar en forma de DAFO (Fortaleses, Debilitats, 
Oportunitats i Amenaces) i consistia en una demanda de reflexió oberta en forma de redacció lliure 
en cadascun dels 4 apartats. 
 
Per sectors, es va passar seguint el següents criteris: entre el Professorat i Personal Administratiu i 
de Servei es va fer arribar el qüestionari a tothom; pel que fa a l’alumnat, es va fer arribar el 
qüestionari a les delegades de tots els cursos dels 3 plans d’estudis que es fan; i pel que fa a les 
Famílies, es va fer arribar a les mares-delegades dels grups d’ESO (en els grups de Batxillerat i 
Cicles Formatius no hi ha la figura de mare-delegada) i a les persones més actives i implicades en 
l’Associació de Famílies de l’Alumnat. 
 
A continuació es recullen totes les respostes obtingudes. 
 
ALUMNAT 
 

FORTALESES (positiu-intern) 

Tenim bona relació entre tots en general (entre companys i companys/companys i professors). 

Crec que hi ha força comprensió per part de l'institut en assumptes privats dels alumnes. 

Ens agrada el servei als professors i la llum que hi ha a les aules. 
(AQUEST FORMULARI ESTÀ  FET ENTRE TOT 2N B ESO) 

Los alumnos son unidos 

Compromís en l'ensenyament, diversificació d'estudis 

2BB 
-Els projectes externs: visites, exposicions, concursos... 
-La veu que es dona a l'alumnat: creiem que en aquest institut els alumnes poden participar i 
discutir les propostes dels professors, obtenint així molta llibertat. 
-Com a últim punt, pensem que el Moisès Broggi és un institut molt progressista, amb una 
mentalitat oberta i amb voluntat de canvi. 

 

DEBILITATS (negatiu-intern) 

Parlem massa i ens costa concentrar-nos. 

Hi ha poca organització als horaris i a les classes 

Millorar wifi, ordinadors i projectors, fer una jornada continua (NO TARDES) 
(AQUEST FORMULARI ESTÀ  FET ENTRE TOT 2N B ESO) 

Algunas clases las hacen poco dinámicas. 

Grups més reduïts. 

2BB 
Opinem que en moltes assignatures es dóna molt valor als examens i poc al procés previ (deures, 
actitud, treballs...). 
Falta coordinació entre professors, a nivell de criteris d'avaluació i altres aspectes. 
També creiem que, a més dels exàmens trimestrals, al batxillerat hauríem de realitzar diversos 
exàmens parcials. 

 

OPORTUNITATS (positiu-extern) 

Optatives a 4t d’ESO, ens deixen triar una mica cap a on volem anar respecte als estudis. 



 
 

estaria be fer mes viatges, intercanvis, colonies... per tal de unir el grup i que ningú se sentis 
exclós 

Els diferents espais del pati 
(AQUEST FORMULARI ESTÀ  FET ENTRE TOT 2N B ESO) 

Los baños esta bien preparados con papel y jabon 

Incorporar pràctiques en el mercat laboral 

 

AMENACES (negatiu-extern) 

Vagues/manifestacions 

Hi ha persones de fora i influències erronies pels alumnes. S'hauria de controlar qui entra i no 
deixar entrar a algunes persones en concret 

Millorar el terra del pati, escales d'emergència del pati i lavabos del pati 
(AQUEST FORMULARI ESTÀ  FET ENTRE TOT 2N B ESO) 

Las clase de ID no están acondicionadas de cara al verano 

Reducció de pressupost, obsolescència 

 
 
PROFESSORAT 
 

FORTALESES (positiu-intern) 

projectes artísitics (a l'ESO i al BAT), el BatxiBAC i el Batxillerat Internacional 

1) Cohesió professorat. 
2) Ganes de treballar del professorat 
3) El claustre està format per professorat amb experiència sense que cap d'ells no sigui un 
burnout. 
4) El model Broggi funciona i, de moment, el professorat que s'incorpora al centre, s'apunta a la 
forma de treballar que troba. 
5) Alumnat heterogeni 

La cohesió i les ganes de fer coses del professorat. La gran implicació en els diferents projectes 
que es duen a terme. La bona comunicació i relació amb les famílies i una bona acció tutorial. Ens 
importa cuidar l'alumnat, i això desprèn maneres de fer singulars i meditades. 

Les persones, els professors i persones que treballem al Broggi, perquè tots li posem ganes i això 
es nota 

Les persones 

Varietat d’oferta educativa 

Professorat preparat i amb ganes de fer coses. 
Alumnat amb interès per aprendre. 
Bon ambient de treball. 
Claustre cohesionat 

La implicació de bona part del professorat per tirar endavant projectes educatius, és a dir, l'equip 
humà. 

Malgrat les diferències personals que hi pugui haver, una fortalesa és la  bona convivència que es 
respira al centre en general i, entre els diferents membres de la comunitat educativa 

Moltes iniciatives 
Pocs conflictes interns 
Línea pedagògica clara i coherent 
Junta directiva dedicada i de gestió transparent 
Alumnat cooperatiu i amb bona disposició en general l'equip humà 



 
 

La implicación de una parte importante del profesorado. 
Una oferta educativa muy variada con algunas singularidades: bachibac, internacional, ciclos. 
La voluntad de innovar por parte del profesorado. 
La mejora en las instalaciones del centro. 

Alumnat 
Màquina de cafè, dispensador d’aigua, microones i nevera. 
La diversitat d’estudis que s’ofereixen. 

en general la bona predisposició del professorat 

Satisfactòria relació del professorat. 
Autonomia del professorat. 
Qualitat de l'alumnat. 
Participació de l'alumant. 
Instal·lacions. 
Seguiment i aplicació de mesures disciplinàries. 

diversitat de dinàmiques d'aula 

Equip nombrós de profes implicats-relació amb institucions molt potent 

Que direcció permeti fer l'acció de/a l'aula segons el criteri del docent, facilitant la llibertat d'acció. 
Que es tinguin en compte les opinions pedagògiques, i no només això, que es demanin aquestes 
opinions. 
La immediatesa en l'acció disciplinària. 

La formació de centre que fem gran part del professorat és important perquè  ajuda a cohesionar 
equip i  perquè ens dóna eines per anar treballant tots en una mateixa línia. Crec que és molt 
important que es continuï i anar engrescant  els companys i companyes que encara no hi 
participen. Tot i que el camí és a poc a poc anem avançant i ens aporta moltes coses. 
energia i motivació de gran part de l' equip docent (en part, potser també generada per la formació 
que compartim); tot i que a vegades ens ho sembli, no és tan habitual en altres centres. 
El tipus d' alumnat i de famílies; i la relació amb aquestes. 

 

 

DEBILITATS (negatiu-intern) 

Poc repartiment de responsabilitats entre el conjunt de docents, la manca d'un equip directiu que 
sigui "equip", la diferència tan gran entre els docents de CF i els de l'ESO-BAT en quant a hores 
de classe i hores de dedicació per a càrrecs, la poca cultura de la REVISIÓ en general de tot el 
que es fa, i el poc grup-humà en sentit col·lectiu dels docents. 

El model Broggi s'ha de poder explicar de manera fàcil a qualsevol persona que s'interessi pel 
centre (especialment famílies i professorat substitut o nouvingut). És a dir, que cal un document de 
poca extensió que ho resumeixi. 
2) Caure en l'autocomplacència. 
3) Posar la vela on no bufa el vent (fer apostes poc realistes) 
4) Cal refermar la bona fama amb resultats a les proves externes (proves 4t, PAU...) 
5) Espai físic limitat (quantitat aules, tamany aules...) 

Tenir molts fronts oberts, tots essencials. Mantenir l'alt nivell de compromís que exigeix ser un 
centre amb tantes particularitats. Tenir una visió global de tot el que fem és complicat i alhora 
necessari perquè tothom es senti acompanyat. També crec que podríem gestionar millor les hores 
de reunions i repartir de manera més equitativa les hores de guàrdies i reduccions per càrrecs de 
tot el centre. En referència als estudis, crec que hauríem de donar-li una mica la volta al batxillerat. 

La brutícia i el desordre que s'observa en alguns espais que penso que s'ha de millorar. 

Falta de comunicació i d'organització 



 
 

Manca de convivència entre les diferents comunitats educatives del centre 

Xarxa i PCs. 
Manca de Departament d'Orientació. 

La gran afluència d’informació de forma caòtica per diferents canals, sense gerarquitzar i a tothora, 
que molts cops fa que no es pugui prioritzar la feina important de la que tant sols és urgent. Saber 
improvisar està bé, però si es converteix en norma, no. Això fa que es tingui la sensació de 
sobreviure dia a dia però amb la clara impressió de fer la feina  a corre-cuita i de qualsevol 
manera. Sense poder -hi reflexionar. Decebedor. 

El centre no segueix una línea educativa clara sinó que té oberts molts fronts, alguns dels quals 
són contradictoris els uns amb els altres per la seva pròpia naturalesa. Això genera complicacions 
i incompatibilitats organizatives, no sempre resoltes, sovint ni tan sols previstes. També suposa 
una sobrecàrrega per al professorat, que fàcilment es crema i té "síndrome TDA" per haver 
d'atendre moltes coses alhora, sense poder fer-ne bé cap d'elles. I no sempre garanteix un bon 
aprenentatge de l'alumne, que sovint "fa i fa" per pura acumulació, sense tenir clar per què fa el 
que fa ni quin és l'objectiu, i també sense poder fer realment bé cap tasca. Sense una priorització 
prèvia d'allò que és important educativament del centre i una organització del centre en funció 
d'aquesta priorització, aquest problema es mantindrà. Com diuen en castellà: "Quien mucho 
abarca poco aprieta". 

Poc ordre i certa deixadessa en els espais comúns del professorat 
Molta feina per direcció necessitem ajuda en control d'alumnat. 
Excès de tasques als tutors. Cal definir-les racionalitzar-les i tancar-les 

massa burocràcia, falta organizació i distribució equitativa de guàrdies i responsabilitat dels 
càrrecs 

- La movilidad del profesorado. 
- Gran cantidad de proyectos que obligan a dispersar los recursos sin hacer ninguna excelente. 
- Los resultados de las pruebas externas (las de cuarto y las PAU) son mejorables. 
- No se hace un análisis detallado de las actividades del centro. Sería conveniente recurrir a la 
técnica de los 5 por qué. 
- La organización del centro tiene recorrido de mejora. 
- Una excesiva carga de trabajo. Se corre el riesgo de quemar al profesorado. 

Acumulació d’exàmens en pocs dies i tos els grups del mateix nivell matèria alhora.  
La planificació del TdR. 

La barreja de batxs en una matèria optativa. 

Els llistats d’alumnes que no es corresponen amb el grup-classe o matèria. 

El treballar certes matèries ESO sense llibre de text. 

El calendari amb setmanes d’exàmens que no permeten fer altres activitats, limitant les 
possibilitats de fer-les. 

El protocol de benvinguda als profes nous, que hauria de ser més detallat, informant de 
l’estructura dels estudis i matèries que s’imparteixen, mostrant tots els racons del centre, dinàmica 
del claustre, etc. 

Que s’estipulin normes de treball, continguts o similar, als departaments, i després no es 
cumpleixin. 

Que a l’ordre del dia de les reunions de dptm.no s’incloguin temes curriculars. 

Que no s’imparteixi Història de l’art per l’alumnat de batx artístic i humanístic, que veu retalladles 
les matèries de la seva modalitat. 

falla la comunicació interna 

Baixa exigència d'assoliment de nivell competencial dels alumnes. 



 
 

el pla d'acció tutorial hauria de marcar dos o tres procediments senzills i clars, deixant temps per la 
relació tutor i alumne. 

Sembla gairebé utopia formar realment tot el professorat en una manera de fer que potser és 
inmodificable (talent, energia, flexibilitat, entusiasme, capacitat escènica... no veig una formació 
que millori aquestes característiques) 

-No "parar" i analitzar què s'està fent. Anàlisi real del què passa (no només % aprovats). 
-Mal funcionament de la bústia de suggeriments per falta d'argumentació (perquè no es poden 
posar les guixetes de sala de profes per ordre alfabètic (preveient deixar caselles buides, si cal). 
-Desigualtat en el tracte horari CF i no CF (1h per cap de departament a secundària + la de reunió, 
3h per cap de departament a CF + la de reunió); (4 ó 5 persones amb 1 h setmanal de reunió 
durant TOT el curs per preparar la Jornada Sanitària  Anual,  1h quinzenal de reunió professorat 
de projecte per preparar les 3-4 hores setmanals de projecte); Igual o proporcial número de 
guàrdies en els dos ensenyaments.  
-Que es tolerin, consenteixin actituds de certs docents, preses al marge del consens (no voler, i no 
fer comentaris a les notes; no llegir TR o no preparar-los prou bé...). 
-Hipocresía i poca trasparència en fer l'auditoria de Qualitat (direcció saps qui ho fa bé i qui no, i 
enlloc de millorar aquest aspecte, selecciona a dit qui serà auditat). 

- Pel que fa al tema TIC, tenim dos problemes: el de la connectivitat i la manca d’ordinadors. Cada 
vegada es fa més necessària la presència d’ aquests mitjans a l’ aula i anem topant contínuament 
amb aquestes limitacions. Això, a més de dificultar les tasques preparades pel professorat, també 
genera un neguit i una desmotivació. 
- Manca de comunicació i coordinació entre els membres de cada equip docent .  
S' hauria de trobar l' espai i el moment, (i/o la manera), de compartir continguts i metodologies 
entre nosaltres per trobar punts en contacte, i  poder treballar conjuntament, (de forma  puntual). 
Per exemple: A primer de batxillerat hem treballat l' Avantguardisme a nivell literari, i després 
(massa tard) vaig veure,  per l' exposició feta al 2n pis, que en Paco també les havia treballat a 
nivell artístic. Podríem haver muntat aquesta exposició conjuntament i que l' alumnat hagués inclòs 
poemes, cal·ligrames ...  d' autors o dels alumnes mateixos. 
Segur que si ens hi posem,  trobarem molts punts de contacte. 
- Un altre aspecte que no visc directament però que en algun moment m' ho he trobat i m' ha 
molestat molt (fins al punt d' haver d' intervenir), és el tracte que reben els futurs alumnes que es 
venen a matricular al nostre centre per part del personal de secretaria i de consergeria. És curiós, 
perquè són  companyes molt agradables i molt maques. Penso que si se'ls fa arribar d' alguna 
manera aquesta percepció, es pot aconseguir una millora important i que en tot moment siguin 
MOOLT  respectuoses amb tothom. O bé, investigar perquè actuen d'aquesta manera, potser 
darrere hi ha algun neguit per part d' elles. És un aspecte molt important perquè és la primera 
imatge que tenen els futurs alumnes (i famílies) del nostre centre. 

 

OPORTUNITATS (positiu-extern) 

Que TOTHOM vol venir al Broggi! Tenim l'oportunitat de decidir quin és el model d'alumne que 
volem que surti (amb quines competències i quins sabers). No tot es redueix a un títol sinó al 
conjunt d'experiències amb les quals se'n van els nostres alumnes del nostre centre. Deixar-los 
empremta! 

Bona imatge del centre. 

El reconeixement extern (entitats, famílies, barri) com a centre de referència a la ciutat. Ens 
arriben propostes per fer moltes coses, no les hem d'anar a buscar. 

Els projectes, perquè ens enriqueixen a tots. 

Mentalitat oberta 

Alumnat amb molt potencial. 
Famílies compromeses. 

No és un dels barris més desfavorits ni més afavorits a nivell socio-econòmic de l’àrea 
metropolitana. Això afavoreix l’institut. 

El contacte amb institucions del món cultural de la ciutat, que obre l'institut i permet el lligam entre 



 
 

educació i cultura, la qual cosa manté viva la nostra oferta educativa 

Bona projecció externa del centre. 
Intentar captar alumnat bo per seguir amb bon ambient d'estudi 

fer de l'art i els projectes el tret distintintiu 

- La buena imagen que ahora tiene el centro en el entorno y medio académico (CEB e institutos). 
- La red de relaciones que se han tejido con instituciones del entorno geográfico y académico. 
- Se puede empezar a caminar hacia la excelencia educativa tanto en la ESO como en 
bachillerato. 
- Plantear proyectos interrelacionando ciclos formativos. 

Oferir Matricula IOC per algunes matèries. 

Protocols i plantilles S/ISO, sempre que no limitin l’acció docent. 

trobar el temps per a publicitar en l'entorn immediat, tot el que fan els nostres departaments 

Millora i ampliació del Batxillerat Internacional. 

La capacitat de comunicar és un punt molt fort 

Bona fama a la ciutat-tenir a favor bona part de l'alumnat i famílies noves 

-Que l'administració permeti una certa llibertat en el desenvolupament del curriculum. 
-El respercte i reconeixement del veïnat de l'institut. 

 

AMENACES (negatiu-extern) 

Que els instituts del voltant acabaran oferint el mateix que oferim nosaltres i perdrem la situació 
d'hegemonia que tant el Departament com l'acció del Coque han elaborat els últims anys. 

1) Que el nou professorat vingui al Broggi buscant una dolça jubilació.  
2) Que les famílies del nou alumnat faci trampes en la baremació per obtenir una plaça 
3) Construcció d'altres centres que ens alterin les escoles adscrites. 

Professorat que ve amb plaça definitiva sense saber com som i com funcionem. Costa tirar 
endavant amb companys a qui no els agrada treballar de la manera en què ho fem. S'han de 
mantenir les places estructurals per tal de poder seguir amb tota la tipologia d'estudis i projectes 
que fem. Seguim necessitant dotació extra de professorat i més reconeixement de les institucions 
educatives. 

La manca de recursos materials i personals que ens fa treballar amb una càrrega sovint 
desorbitada. 

Massa fronts oberts 

La porta de sortida del centr. 

Baix nivell de comprensió i expressió escrita de l'alumnat. 

L’elevada ràtio d’alumnes per classe. 
El record encara latent, cada cop menys però, de l’anterior Institut 

La manca de suport real de l'Administració per tirar endavant projectes tan complexos i que 
requereixen tanta feina com el Batxillerat Internacional. 

Excès de projectes  
Edifici necessita inversions. Pista (urgent) finestres, algunes aules. 
Cremar als tutors amb un sinfin de tasques i burocràcia 
Definir i limitar la paperassa i el treball en xarxa. Què s'ha de fer prioritariament i que no. 

sobrecàrrega de feina 

- El incremento de la oferta educativa en el entorno: nuevos institutos. 
- Que otros centros del entorno enriquezcan su oferta educativa: bachibac o bachillerato 
internacional, proyectos en la ESO o el bachillerato. 
** No puedo más, mañana continuaré. 

 
 
 



 
 

FAMÍLIES 
 

FORTALESES (positiu-intern) 

Professorat motivat i cohesionat, direcció motivada i il.lusionada, formació del professorat, 
tipologia de l'alumnat i les seves famílies, implicació de l'AFA. 

La qualitat i motivació dels mestres. Els mestres amb la seva energia i ganes d'ensenyar son 
l'ànima del projecte educatiu de l'escola. 

Alta motivació de part del professorat, Pla de millora, famílies motivades i implicades en el projecte 
educatiu, aposta BI 

Ganes de fer les coses bé, empenta del personal docent, interés del professorat en millorar. 
Alumnat implicat i motivat. Amb alguns que vénen d'escoles que funcionen per projectes i que 
poden animar a la resta. Famílies amb ganes i implicades. 

Projecte, professorat implicat 

 

DEBILITATS (negatiu-intern) 

Professorat nou que no pot ser escollit pel centre amb desconeixement del projecte i baixa 
motivació, cansament o por del professorat d'incrementar l'aprenentatge per projectes, manca 
iniciativa/risc de la direcció per seguir fent canvis pedagògics, secretaria amb certa rigidesa i poc 
col.laboradora, poca implicació de les famílies. 

Veure les families com a part del project educatiu, millorar la comunicació i facilitar una participació 
per emputxar en la mateixa direcció. 

No tot el professorat es troba implicat en el projecte, ritmes diferents 

Falta potser una mica de decisió a l'hora d'augmentar el número d'hores de treballar per 
projectes?? 

Comunicació, baixa inversió de recursos propis en infraestructures de l'edifici 

 

OPORTUNITATS (positiu-extern) 

corrents d'innovació pedagògica, escoles adscrites amb sistemes pedagògics innovadors, 
inversions en el batxillerat internacional 

Col.laborar amb diferents entitats, associacions, empreses,...etc. externs al Institut però aprofitant 
els recursos que tenim a Barcelona i que aportin la qualitat i l'experiencia de professionals de cada 
sector que es treballi. 

Aposta pel Broggi de moltes famílies per la "bona fama" que últimament està tenint per ser un 
projecte educatiu innovador o amb ganes de millora. 

Es treballa més per projectes a l'escoles de primària. 

Xarxa d'institucions col·laboradores 

 
 

AMENACES (negatiu-extern) 

Manca de selecció dels docents, manca de plantilla, sistema de selecció de professorat molt 
deficient per part de l'administració, poca autonomia del centre, manca de temps per avançar amb 
el projecte, manca d'inversió en infrastructures. 



 
 

La falta de recursos econòmics: 1.- per impulsar projectes o activitats educativas. 2.- per millorar la 
qualitat de les instal·lacions (millorar tant els espais de les classes (flexibilitat de mobiliari, 
acústica, connectivitat, etc) com els espais d'esbarjo i zones comuns. Les dificultats de 
comunicació de l'Institut amb l'administració fa que les prioritats del centre a vegades no 
coincideixin amb les de l'administració i provoca mancances i malbaratament dels pocs recursos 
que es disponen. 

No possibilitat de triar plantilla en línea amb el projecte educatiu 

Situació d'inestabilitat política que pot perjudicar l'educació. Hores de vagues que afecten a un 
grup d'alumnes que perden hores lectives. 

Consolidació professorat 

 
PAS 
 

FORTALESES (positiu-intern) 

Els projectes, els nous reptes, la implicació del personal... 
L'equip directiu és accessible, impulsa nous projectes i busca la millora contínua en procediments i resultats. 
Hi ha bon ambient laboral. El centre compta amb els recursos necessaris per a desenvolupar la feina sense 
dificultats. 

Ambient cordial i amable entre companys i alumnes (majoria). 

 

DEBILITATS (negatiu-intern) 

La manca de informació i en ocasions desorganització 

Hi ha un volum important d'activitat i, de vegades, la informació no arriba a tothom o arriba tard. Els circuits 
de comunicació haurien de garantir que tot el personal del centre està al corrent del que esdevé a l'institut. 

Manca introspecció en alguns. El Papa de Roma va dir, Qui soc jo per jutjar a ningú? 

 

OPORTUNITATS (positiu-extern) 

Aprofitar la bona fama que està tenint l'institut. 

L'insitut compta amb una bona reputació, cosa que reverteix també en l'autoestima i sentiment de pertinença 
del personal, de l'alumnat i famílies. Aquest prestigi també atrau projectes interessants i innovadors cap al 
centre. 

Opció de mobilitat entre centres. Bona comunicació. 

 
 

AMENACES (negatiu-extern) 

Les votacions del dia 21. Pot ser un caos per l'ensenyament a Catalunya. Esperem que tot vagi bé 

Les amenaces poden venir donades per canvis en les polítiques educatives 

Ocasionalment manca d'agilitat administrativa a efectes de comunicació. 
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1.Introducció: L’art com a eix vertebrador del currículum a secundària. 
 
Els projectes artístics de l’institut Moisès Broggi s’inicien el curs 2011-2012. Aquests            

projectes 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... Volem posar en primer terme un seguit de processos que             

plantegen una nova manera d’entendre el currículum de les nostres matèries, una altra             

manera de posar en relació les diferents especialitats didàctiques. 

 
En un principi s’engegà un estudi comparatiu del currículum de les diferents àrees de              

coneixement de secundària en relació amb la matèria de Visual i Plàstica , per veure les               1

relacions i les coincidències temàtiques.  

 

Una altra característica dels projectes del Broggi 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 produint coneixement               

a través de la seva experiència educativa. Per tant, realitzem en paral·lel una tasca              

d’enregistrament i documentació del mateix procés, la qual cosa ens permet alhora, més             

enllà de l’ara i l’aquí, continuar compartint tot aquest coneixement. El registre del procés és,               

doncs, una eina clau per reflexionar sobre les dinàmiques de treball, així com per fer arribar                

un tast d’aquestes vivències a la resta de l’escola i, sobretot, a les famílies i a l’entorn. 

  

Des del curs 2012-2013 s’afegeix a l’experiència d’innovació del Broggi un altre tret             

important: el vincle amb l’art contemporani de la mà del Museu d’Art Contemporani de              

Barcelona MACBA. Aquest vincle el fem possible gràcies al projecte Escoles Magnet,            

aliances per a l’èxit educatiu. La mateixa naturalesa de l’art contemporani ens ajuda a              

repensar la feina: ens possibilita replantejar-nos metodologies d’aula i assajar dinàmiques           

que parteixin de l’experiència per tal de continuar generant coneixement. 

1 Aquest esquema s’adjunta al final del document (annex 1) 
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Pel conjunt de totes aquestes raons, se situa la matèria de Visual i plàstica en la funció d’eix                  

vertebrador del currículum de la resta d’àrees. Aquesta àrea de coneixement és la que ens               

serveix per tal de construir ponts de diàleg i punts de trobada amb el conjunt dels estudis                 

que integren la secundària. 

  

2. Organització i estructura. 
La filosofia que desprenen els projectes és la construcció de coneixement entre tots,             

alumnat i professorat. Així doncs es treballa en un context col·laboratiu i cooperatiu, en el               

qual es posen en valor elements tan important per al conjunt de l’acció educativa com ara la                 

inclusió (tots i cadascun dels alumnes en formen part i hi aporten coses, independentment              

de les seves especificitats), el respecte (es potencia un bon clima de convivència, la              

capacitat d’escolta, el coneixement dels límits) i el compromís (la implicació en el grup de               

treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta). 

  

Alhora, des dels inicis s’han anat assajant diferents models organitzatius, més flexibles pel             

que fa al temps i l’espai, i per tant amb més capacitat per adaptar-se a les diferents realitats                  

educatives. 

  
Actualment els projectes 2015-2016 es caracteritzen per: 

● unes matèries troncals, dediquen una part de la seva càrrega horària al treball del              

projecte. La repartició de matèries per cursos s’ha fet en funció dels temes a tractar               

dins dels projectes i també s’ha tingut present que en finalitzar 4t d’ESO totes les               

matèries hagin estat presents d’alguna manera en els projectes artístics. 

● L’horari d’aquestes matèries coincideix amb el que anomenen hora de projecte. En            

la majoria de casos són 3 hores setmanals. En aquestes hores les matèries             

implicades i el professorat coincideixen. Això ens permet distribuir els dos grups            

d’ESO de maneres diferents. Tres professors, tres matèries, dos grups. Aquest fet            

ens permet baixar la ràtio alumnat-professorat segons les necessitats del projecte. 3            

professors, 3 grups de 20 alumnes. 

● A part de les matèries que intervenen directament a cada projecte, es creen les              

matèries satèl·lit, aquestes intervenen puntual en alguna activitat plantejada des del           

projecte. 

● La matèria de Visual i Plàstica és present a tots els projectes. 
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● Cada projecte parteix d’un centre d’interès que va canviant cada trimestre. 

● S’intenta que a cada projecte hi hagi la col·laboració i acompanyament           
d’institucions externes. Hores d’ara comptem amb: A Bao A Qu i el projecte             

Fotografia en curs i Cinema en curs, el MACBA tema retrat de 1r d’ESO i el Museu                 

portàtil ExpressArt a 2n d’ESO. La Sala Beckett teatre a 2n i 4t d’ESO, Museu Blau i                 

la Fàbrica del Sol a 3r d’ESO, l’Institut Català de Paleontologia (ICP) i Creadors En               

Residència a 4t d’ESO. 

● A tots els projectes, al final de trimestre, es fa una exposició oral. 
● L’alumnat treballa amb la llibreta de projecte, un diari del dia a dia, on s’anoten               

aspectes conceptuals, es fan dibuixos, esquemes, recull de procés… 

● Compartim dos dates comunes a tots els projectes: l’exposició anual dels           
projectes, data que sovint fem coincidir amb les Portes Obertes de la ESO.             

Convertim el Broggi en un gran espai expositiu. Per idear i dur a terme aquesta               

exposició és l’alumne qui idea i planteja quin material a exposar i com exposar-lo. Un               

treball competencial i creatiu molt valuós, s’entèn aquesta exposició com una part            

fonamental d’una manera de fer de l’institut. Aquest curs dins el projecte de 1r d’ESO               

s’ha creat l’espai MUPI (Museu Pitit de 1r d’ESO). En aquesta exposició col·lectiva             

es comparteix el treball de tots els nivells d’ESO i Batxillerat. Per al             

desenvolupament de l’exposició comptem amb l’assessorament i l’equip de         

producció del MACBA. 

L’altre data rellevant és la Presentació dels projectes de final de curs, un acte que               

realitzem a la Sala d’actes, on l’alumne és el protagonista. De manera voluntaria són              

els alumnes qui expliquen al públic convidat (famílies i persones interessades) un            

tastet dels projectes de tot el curs. 

  
Treball col·laboratiu del professorat 

● El professorat de projecte organitzat per nivells (1r, 2n, 3r i 4t) es reuneix              

quinzenalment per idear i consensuar temes i propostes de l’equip. 

● La coordinació de projecte (3 coordinadors de nivell i una coordinadora general) es             

reuneixen quinzenalment per tractar temes comuns i crear els eixos metodològics           

claus de tots els projectes. 

● Formació del professorat: valor de la combinació de l’aprenentatge vertical          

(aportacions d’especialistes) i l’horitzontal (aportacions entre companys de projecte i          

de claustre). 
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3. Centres d’interès i matèries implicades. 
Com hem explicat anteriorment cada projecte té un centre d’interès que va canviant al llarg               

dels 3 trimestres.  

 

De a 1r a 3r és el professorat qui planteja els temes i guia les activitats. L’alumnat sovint                  

intervé i s’accepten les seves propostes i interessos. 

 
1r d’ESO  

Centres d’interès: 1rQD Qui sóc? Com ets? EL RETRAT (les identitats), 2nQD On             

som? L’ESPAI (l’institut i l’entorn). 

Matèries: Visual i Plàstica, Història i Català. 

Matèries satèl·lit: Naturals, Matemàtiques, Tecnologia, Tutoria. 

 
2n d’ESO 

Centres d’interès: 1rT El món dels objectes, 2n i 3r T Emoció i representació. 

Matèries: Música, Castellà i Visual i Plàstica 

Matèries satèl·lit: Matemàtiques i Anglès. 

 

 3r d’ESO 

 Centres d’interès: 1rT: Estructures, 2nT: Mecanismes, 3rT: Habitacles 

Matèries: Tecnologia, Naturals i Visual i Plàstica 

Matèries satèl·lit:  Història. Castellà i Matemàtiques 

 

   
A 4t d’ESO l’alumnat tria segons els seus interessos. 

Dins la franja de matèries específiques es creen tres projectes. 

Projecte. Creadors en Residència. Dramatúrgia i Visual i Plàstica 

Projecte. Evolucionem. Matèria de Biologia i Geologia 

Projecte. Brogg’smètics. Matèria de Física i Química. 
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4. Continguts conceptuals i la seva relació amb l’art. 
Al llarg dels 4 projectes es treballen tan continguts conceptuals com competencials. Els             

continguts curriculars sovint els relacionem amb l’estudi de referents artístics. L’artista ens            

obre un ventall de possibilitats, a banda de ser un referent, ens possibilita la interacció de                

les diferents matèries de cada projecte. Dotar a l’alumne de referents és un punt fort dels                

nostres projectes. Els culturitza, els dóna eines. Conèixer les diferents respostes que poden             

oferir els artistes sobre una mateixa pregunta, intenció o idea fomenta la creativitat.             

Depenent del projecte, l’artista és: un punt de partida, una font d’inspiració o el centre               

d’interès per a la realització del producte final. A continuació detallem alguns continguts             

conceptuals dels diferents projectes i els referents treballats en cada cas. 

 

1r d’ESO 
A l’inici de 1r d’ESO, com que els alumnes que arriben al nou Institut vénen d’entorns i                 

vivències diverses, cal cohesionar els grups i això es pot fer activant la consciència de la                

mirada: ens mirem als uns als altres fins reconèixer-nos dins el nou conjunt. L’Art és una                

eina fonamental per aquesta “missió”, així com les narracions verbals (tant literàries com             

historiogràfiques). Per tant la mirada i les seves narracions articulen tot el projecte al llarg               

del curs. 

El primer quadrimestre, amb el centre d’interès Qui sóc? Com ets? El RETRAT (les              

identitats), comencem amb una mirada introspectiva. Ens presentem, ens comencem a           

conèixer. Ens preguntem per l’altre, pels altres. Per mirar-nos fem servir diferents referents             

artístics que ens permeten accedir a diferents instruments i punts de vista. Obrim amb Joan               
Miró com exemple del que la línia pot descriure, aquest ús de la línia ens permet connectar                 

amb l’espai posteriorment. Un diàleg entre l’Art de l’Egipte antic i el retrat Romà, ens               

permet introduir la capacitat de l’Art per descriure i simular (en relació al concepte de grau                

d’iconocitat). La síntesis es troba en els sarcòfags de El-Fayum. Pel retrat fotogràfic ens              

inspirem amb Richard Avedon. Una mirada descriptiva i una mirada emotiva, que també             

construïm al voltant de la referència d’obres de diferents artistes com Maria Lassning i              
Pablo Picasso.  
 

El segon quadrimestre amb el tema On som? L’ESPAI (l’institut i l’entorn). Fem la transició               

de la mirada introspectiva a la mirada a l’entorn. Ens recolzem en la figura de Joan Miró i la                   

seva obra “Pintura sobre fons blanc per a la cel·la d’un solitari”, i les referències es                

multipliquen tant com les mirades: Vivian Maier, Brassaï, Duane Michals… referències           

6 



 

 
projectes artístics d’innovació 

  

cinematogràfiques com “La noia de la perla” o “El contracte del dibuixant”. Entenem l’ESPAI              

en clau significativa: l’espai on habitem, el camí de casa a l’institut; l’espai real de les                

persones concretes. Com a referents per plantejar possibilitats de presentar conceptualment           

les idees dels alumnes, s’han donat mostres de l’obra de Tony Cragg, Eulàlia Valldosera o               

il·lustracions botàniques de Dahlia Flower. 
Bàsicament la intenció de tots els referents és permetre a l’alumne prendre consciència que              

les mirades són múltiples. D’altra banda, també és important donar relleu a la relació entre               

representació i opinió. En aquest sentit, la Instal·lació és una eina potent per tal de presentar                

tota una diversitat de conceptes que poden provenir de diferents àmbits de coneixement. 

 
 

2n d’ESO 
Dins el projecte del primer trimestre El món dels objectes, partim del Museu portàtil              
ExpressArt (es treballen referents com: Miralda, Tàpies, Perejaume). Els artistes ens           

ajuden a contextualitzar l’ús de l’objecte des del punt de vista de l’art contemporani. 

Un altre referent fonamental associat a aquest projecte és Chema Madoz. Aquest fotògraf             

ens permet introduir el concepte de metàfora visual i aprofundir tant en la realització pràctica               

de fotografies com en el significat de l’associació de dos objectes, a partir del qual els                

alumnes accedeixen també a referents poètics que exemplifiquen l´ús del llenguatge figurat.  

En el segon trimestre, dins Emoció i representació, treballem tres disciplines: cinema, teatre             

i música. Una activitat conjunta a les tres disciplines és la fotografia Mirant un paisatge, punt                

de partida per situar a l’alumnat en les emocions que ens produeix una imatge. Per la                

realització d’aquesta fotografia treballem tres moviments pictòrics associats a tres artistes           

plàstics: Gaspar Friedrich i el Romanticisme, Salvador Dalí i el Surrealisme, i Edward             
Hopper i la seva pintura més cinematogràfica. 

Un cop endinsats en cada disciplina, des de teatre, es treballen referents de teatre jove               

contemporani, a partir d’autors i obres vinculats a la Sala Beckett, com ara Lutz Hübner o                

Marta Buchaca i la seva obra Plastilina. Tanmateix, per tal d’introduir els alumnes en les               

funcions dels diferents equips tècnics en el marc de la creació teatral, s’analitzen fragments              

d’obres musicals com Chicago o Sweeney Todd. 

Des de cinema per la creació de l’audiovisual es treballen referents cinematogràfics amb la              

intenció de conèixer el món de l’audiovisual des de la creació i per dotar a l’alumnat de                 

paràmetres expressius propis del llenguatge del cinema. Com a referents es visionen, entre             

d’altres: Day Break express de Pennebaker, Mala Sang de Leos Carax, 35 Rhums de              

7 



 

 
projectes artístics d’innovació 

  

Denis Claire, Dest d’Akerman, La Piramyde humaine Jean Rouch i Cap al sud de Van der                
Keuken. 
En el grup de música l’alumnat treballa referents com Jhon Cage, que aproximen l’alumnat              

al nou llenguatge i són fonamentals com a exemples per a la comprensió pròpia de la                

disciplina. 

 

3r d’ESO 
El primer trimestre s’inspira en les Reticuloareas de Gertrud Goldschmidt , coneguda com             

a Gego. És l’artista que van veure a la sessió del MACBA i que va treballar gairebé tota la                   

seva carrera a partir d’estructures triangulars. L’artista Kurt Schwitters va fer una de les              

primeres intervencions de l’espai, i Sol LeWitt va treballar a partir de mòduls senzills, tant               

de manera bidimensional com en escultura. Altres referents en aquest trimestre són els             

artistes del Constructivisme rus, aquesta avantguarda es va interessar en la tècnica i la              

enginyeria i és un bon model pel projecte de 3r. En Dvein, treballa l’animació a partir                

d’estructures orgàniques i cristal·logràfiques, són animacions digitals que ens planteja          

l’opció de fer stop motions del creixement dels cristalls. 

En el segon trimestre que relaciona màquines, mecanismes i sistemes, treballem Jean            
Tinguely, és l’artista que va construir màquines escultòriques, moltes d’elles amb moviment            

i d’ell va nèixer el nom d’art cinètic. També Marcel Duchamp té creacions que són alegories                

socials, on els elements de l’obra: pistons, vàlvules…, s’identifiquen com a part d’un             

engranatge simbòlic dins la societat i l’economia. Les formes cel·lulars d’algunes de les             

obres de Hans Arp, Joan Miró o Paul Klee són font d’inspiració de les nostres pròpies                

cèl·lules.. 

És pel tercer trimestre que ens proposem la creació d’un habitacle en cartró, i que               

posteriorment puguem muntar. Es proposa que aquest habitacle contingui un efecte òptic.            

Es treballa la perspectiva. Els referents han estat, Hans Holbein que a partir de la               

perspectiva cònica, van explorar les distorsions òptiques en un sentit totalment innovador. I             

la feina del dibuixant M.C. Escher que representa il.lusions òptiques dins el pla             

bidimensional.  

De fet la presentació del trimestre s’inicia amb el visionat del vídeo (Writing’s on the wall) del                 

grup OK GO on es veuen molts efectes òptics. 

Es presenta també l’edifici de Herzog i de Meuron, que és el Museu Blau, amb parets                

inclinades, que des d’algunes perspectives, poden resultar difícils de descriure. Es           
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menciona en Kiki Smith que ha centrat tota la seva obra en el concepte de cos i la seva                   

transformació. 

El projecte de tercer, potencia la millora constant, perquè el procés creatiu realment no              

s’acaba mai. Una primera idea ha de suposar sempre un moment concret d’un producte en               

constant millora. Seria molt recomanable que els nostres alumnes entenguin que aquesta            

manera de treballar no es tracta d’un objectiu futur, relacionat amb les seves futures              

professions, sinó que ha de convertir-se en una manera natural d’aprendre ara mateix. 

 

4t ESO Biologia i Geologia 

Dins del primer trimestre del projecte de 4t d’ESO de Biologia i Geologia, on treballem amb                

el pas del temps i en els fòssils fem rèpliques d’organismes amb motllos. Ens inspirem               

també en Christopher Locke que descriu gran part del seu treball com art figuratiu              

Industrial encara que nosaltres ens fixem en la intenció d’esborrar els límits entre la ciència i                

l'art. Pel projecte ens interessen els seus moderns fòssils (de comandaments de PSP o              

Nintendo, Gameboys...). 

L’evolució geològica de la terra té la seva representació en els artistes britànics Ruth              
Jarman i Joe Gerhardt (junts són Semiconductor) van fer una gran instal·lació titulada             

Earthwork' pel SonarPLANTA, que per tercer any es va veure al recinte el passat Sónar.               

L’art no només és visual, també sonor. 

Al segon trimestre on ens centrem en l’evolució humana, i l’estudi de cranis, es pot fer una                 

recerca de calaveres a l’art i el seu simbolisme, com el del Guernica de Picasso, o Piràmide                 

de cranis la pintura a l'oli realitzada per l'artista postimpressionista francès Paul Cézanne.             

En té moltes d’obres on hi apareixen cranis. 

Al tercer trimestre es fa un anàlisi històrico-artística de la pel·lícula “La duda de Darwin” de                

John Amiel, que té com a caràtula i inici de la mateixa una re-interpretació de l’escena de                 

La creació de l’home de Miquel Angel; però entre l’humà i el simi. No és la única creació                  

que es basa en aquesta escena. En fotografia destaca en Gaudenzio Marconi, amb el seu               

Nudo accademico. 
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5. Principis metodològics 

● L’alumne com a subjecte actiu del procés d’aprenentatge 

● El treball cooperatiu de l’alumnat i del professorat 

● El professor com a estratega, facilitador i acompanyant 

● Un procés d’ensenyament aprenentatge basat en el “Fer, pensar i comunicar” 

● El treball competencial del currículum 

Com es materialitzen aquests principis? 

● L’alumne com a subjecte actiu del procés d’aprenentatge. Ho concretem de moltes            

maneres. Un exemple són les creacions artístiques de 2n d’ESO. Tot el grup treballa              

per una fita: una obra de teatre, un audiovisual, una peça sonora. Un procés on               

posem en joc: investigar, idear, crear amb les aportacions i vivències de l’alumnat.             

Un altre exemple és el paper de l’alumne en les exposicions del centre, són ells qui                

ideen i materialitzen el què i el com exposar-ho. 

● El treball cooperatiu de l’alumnat i professorat. Ho materialitzem amb la           

organització de l’alumnat de diferents maneres segons la tasca a realitzar. El que             

anomenem agrupacions flexibles: treball individual, treball en petits grups, consens          

en gran grup. L’aportació de cada alumne i cada grup d’alumnes per una mateixa              

fita. Fomentem també les agrupacions diverses del grups d’alumnes. Cada alumne           

en diferents moments del curs s’ha de relacionar amb diferents companys. Aquestes            

rotacions de treball en equip ens permet conèixer i descobrir les capacitats de rol de               

cadascun en diferents contextos. Així mateix el treball cooperatiu del professorat és            

la clau, una manera de treballar molt horitzontal on les aportacions de tots són molt               

valuoses. Tots ens sentim part implicada del procés. 

● El professor esdevé un estratega, un facilitador i un acompanyant de processos.            

Facilitem a l’alumnat les eines que facilitin aquesta metodologia: llibreta de projecte            

com a registre d’aula, com a quadern de bitàcora. Carpeta del drive compartida amb              

alumnat i professorat on es treballen documents compartits i es registren tan les             

imatges de procés com els productes. Posar en comú, i que tot l’alumnat pugui veure               

el que fan els companys dota de rigor tan el procés com el resultat. 

● Fer, pensar i comunicar. Realitzar una tasca, reflexionar sobre ella, compartir-la, i            

comunicar-la als companys, a les famílies. Pels propers cursos incidirem amb l’eina            

anomenada: portfoli. Aquesta ens ha de permetre fomentar el procés reflexiu,           

d’indagació i d’investigació. 
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● El treball competencial del currículum. Partir d’un centre d’interès ens permet un            

valuós punt de partida, ens ubica i ens permet treballar, alumnat i professorat, en              

una mateixa direcció. Compartir el currículum de les diferents matèries ens permet            

avançar en la interdisciplinarietat de les matèries implicades i posar en comú les             

competències de cadascuna.  

 
6. Avaluació 
L’avaluació ens ha de permetre conèixer el punt de partida de l’alumne, el seu recorregut i                

l’aprenentatge assolit quan acaba el projecte. L’alumnat ha de ser partícep del seu procés, i               

ha de ser conscient del que sap quan comença un projecte i del que ha après quan l’acaba.                  

Aquest coneixement inclou competències i continguts interdisciplinars de les diferents          

matèries. 

L’ avaluació també l’entenem com un procés individual i alhora col·lectiu. El grup aprèn              

col·lectivament durant el procés, en la presa de decisions, en la ideació, en la creació               

col·lectiva, en definitiva es construeix i transforma al llarg del procés. Avaluar aquest             

impacte també ens suposa un gran repte. 

Hores d’ara i de manera resumida l’avaluació dels projectes es concreta: 

● La nota dels projectes afecta percentualment a les matèries implicades i a la nota de               

Treball de síntesi de 1r a 3r i a la nota de Projecte de Recerca a 4t 
● Considerem rellevant l’expressió oral com a eina d’avaluació. Cada trimestre          

l’alumnat fa una exposició oral col·lectiva en petits grups per tal d’explicar els             

coneixements i processos adquirits. Aquesta exposició es fa a companys del mateix            

nivell i en alguns casos a alumnat d’altres nivells. 

● Els percentatges per l’avaluació es distribueixen de la següent manera: 

○ 40% de la nota: presentació oral. 

○ 30% de la nota: producte final.  

○ 30% de la nota: seguiment del procés. 

● Per avaluar a l’alumnat introduïm un sistema de rúbriques: 
○ de procés 

○ de les presentacions orals* (annex 2) 

● Aquestes rúbriques es consensuen amb l’alumnat. 

 

 
7. Resum dels projectes per nivells. 
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1r ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ 

Qui sóc? Com ets? On som? 

 
 
 

 
Resum del projecte 

 

● Nom: Qui sóc? Com ets? On som? 

● Curs escolar: 2015-2016 

● Alumnat: 1r d’ESO (60 persones) 

● Agrupaments: grups d’aula/de sessió 

3 grups de 20 alumnes, amb 1 professor/a cadascun 

1 grup de 60 alumnes, amb 3 professors alhora 

(altres agrupaments intremitjos) 

● Equips de treball 
Grups cooperatius de 3-5 alumnes 

Feines per parelles 

Treball individual 

La feina es reflecteix a la Llibreta de Projecte i en d’altres suports (bàsicament expositius o                

digitals). 

● Horari per l’alumne: 3 hores setmanals, durant tot el curs (dilluns de 15:30 a 17:30 i dijous                 

de 10:00 a 11:00) 2 hores de Visual i Plàstica i d’altres en funció de les matèries satèl·lits. 

● Matèries troncals: Plàstica, Socials, Català. 

● Matèries satèl·lit: Ciències Naturals, Matemàtiques, tecnologia i Tutoria 

● Professorat: Celso Pereira, Montse Extremera i Aleix Clos 

● Temàtica, centres d’interès 

1r quadrimestre: EL RETRAT, les identitats (Qui sóc? Com som?) 

2n quadrimestre: L’ESPAI, l’institut i l’entorn. (On som?) 

● Valors, eines d’aprenentatge 

Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,             

capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa. 

Compromís: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta.                

Reforç a les tutories. 
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Tècniques de treball: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques.           

Capacitat de fer-se preguntes, tècniques d’expressió oral i escrita, bon nivell de “productivitat”. 

 

● Objectius 

○ Abordar aspectes claus de l’art a través d’un enfocament experimental. 

○ Reforçar la perspectiva històrica de la realitat, l’enclavament del nostre present en una             

línia de temps col·lectiva. 

○ Comunicar idees, sentiments, opinions i emocions utilitzant l’art, la llengua i la història             

com a mitjans d’expressió. 

○ Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per conèixer i aprendre, contribuint a             

incrementar les competències comunicatives de totes i tots. 

○ Obrir la mirada dels alumnes vers les obres d’art contemporani, despullant-la, en la             

mesura del possible, de qualsevol mena de prejudicis (estètics, culturals, socials, etc.). 

○ Millorar l’expressió oral, escrita i visual i plàstica. 

 

● Avaluació. 
Cada trimestre hi ha una qualificació específica del projecte (en el butlletí de notes Treball de                

Síntesi) tenint especialment en compte els següents punts: 

40% presentació oral (final de cada trimestre) 

30% productes (activitats de cada matèria i transversals) 

30% seguiment del procés (respecte, compromís i “productivitat”) 

A part d’aquesta nota, el treball realitzat en el projecte també repercuteix en un percentage de                

la qualificació trimestral de Plàstica, Socials i Català. 

 

No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre 

 

● Productes realitzats per trimestres 

Des de cada matèria es realitzen 2 o 3 tasques concretes per trimestre, relacionades entre               

elles i amb el centre d’interès proposat. Alguns exemples: 

● Plàstica: Galeria de retrats realistes i emotius, Dibuixant l’entorn urbà a través d’una             

finestra, Instal·lació simbòlica del barri 

● Socials: Entrevistes personals, Història familiar, Interpretació teatral de quadres,         

Mapes en fang i Mapes de memòria. 
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● Català: Autobiografia, La descripció física i psicològica, L’Hora primera: cronologia del           

camí a l’escola. 

 
● Exposició oral final de trimestre 

Cada final de trimestre realitzem plegats una presentació de la feina feta. Hi dediquem una o                

dues sessions de treball, amb la participació dels 60 alumnes del nivell (alternança en els rols                

d’actors i de públic) i del seu professorat. 

El contingut de la presentació ve a ser una “macedònia” de les diferents activitats realitzades               

durant el trimestre al voltant del centre d’interès proposat amb el suport d’una presentació              

digital. Insistim especialment en el treball de l’expressió oral, així com en la resta de destreses                

necessàries per a parlar en públic. 
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2n ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ 

El món dels objectes. Emoció i representació 
 
 

 
Resum del projecte 
 

● Nom: El món dels objectes. Emoció i representació. 

 

● Curs escolar: 2015-2016 

 

● Matèries: Visual i Plàstica, Música, Llengua castellana i Literatura. 

 

● Professorat: Fanny Figueras, Juan Manuel Granda, David Arnaiz. 

 

● Horari: 3 hores setmanals (DJ 11:30-13:30 h / DV 11:30-12:30 h) i 2h de Visual i Plàstica. 

 

● Agrupaments: grups d’aula/de sessió 
Opció A: 3 grups de 20 alumnes / un professor per grup. 

Opció B: 1 grup de 60 alumnes / tres professors alhora. 

 

● Equips de treball: equips de 4, parelles, treball individual 

 

● Matèries satèl·lit: Anglès i Matemàtiques. 

 

● Temàtica, centres d’interès 

El projecte busca aproximar els alumnes al discurs de l’art contemporani i utilitzar aquest com               

a eix vertebrador que, gràcies a les seves característiques, permeti potenciar aspectes com la              

creativitat, la intel·ligència emocional, la inclusivitat, la competència comunicativa, la          

significativitat de les tasques i el treball cooperatiu.  

El projecte s’inicia de la mà de la maleta pedagògica ExpressArt, facilitada pel MACBA, per tal                

de motivar l’alumnat a reflexionar sobre la intenció dels artistes i establir paral·lelismes entre              
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els conceptes treballats i elements del seu propi entorn. D’aquí, es condueix l’alumnat cap al               

tema de les emocions, treballant l’expressió artística d’aquestes a través de tres disciplines:             

cinema, teatre i música, en les quals es distribueixen els alumnes tenint en compte els seus                

interessos i habilitats.  

 

● Valors, eines d’aprenentatge 
Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,             

capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa, correcta distribució de              

tasques, etc. 

Compromís: implicació en el grup de treball (capacitat de reflexió, composició i revisió dels              

equips de treball), esforç, capacitat d’acabar els “productes” en els terminis acordats, etc. 

 

● Objectius generals 
○ Potenciar la capacitat d’expressar-se dels alumnes utilitzant l’art contemporani com a           

mitjà. 

○ Abordar aspectes claus de l’art contemporani a través d’un enfocament experiencial. 

○ Fomentar actituds obertes, reflexives, receptives, analítiques, crítiques, respectuoses i         

participatives que puguin ser expressades a través de l’art. 

○ Crear i representar una peça d’art contemporani, seguint una estratègia de treball            

cooperatiu que afavoreixi la cohesió de grup i reforci l’autoestima i la implicació de              

l’alumnat.  

○ Produir una exposició oral per explicar el procés de treball que s’ha seguit i la creació                

artística realitzada. 

 

● Avaluació.  
Cada trimestre hi haurà una qualificació específica del projecte (en el butlletí de notes Treball               

de Síntesi)  

A part d’aquesta nota, el treball realitzat en el projecte també repercuteix en la qualificació               

trimestral de Plàstica, Castellà i Música. 

Criteris de qüalificació: 
40% de la nota: presentació oral. 

30% de la nota: producte final.  

30% de la nota: seguiment del procés. 

Instruments d’avaluació: rúbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació. 
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No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre. 

 

● Productes finals i institucions col·laboradores. 
○ 1r trimestre: Pàgina web amb creacions artístiques dels alumnes (metàfores          

visuals, ritmes plàstics). Institució col·laboradora: MACBA 

○ 2n i 3r trimestre:  
Grup de cinema: peça audiovisual per a una cançó. Institució col·laboradora:           

A Bao a Qu (Cinema en Curs). 

Grup de música: peça de música experimental. Institució col·laboradora:         

MACBA. 

Grup de teatre: obra de teatre jove. Institució col·laboradora: Sala Beckett. 

 
 
 
 

17 



 

 
projectes artístics d’innovació 

  

 
 

3r ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ 

Estrumetacles: estructures, mecanismes i habitacles 

 
Resum del projecte 
 

● Nom: Estrumetacles: estructures, mecanismes i habitacles. 

 

● Curs escolar: 2015-2016 

 

● Alumnat: 3r d’ESO (64 persones) 

 

● Agrupaments: grups d’aula/de sessió 

4 grups d’uns 15 alumnes, amb 1 professor/a cadascun 

1 grup de 64 alumnes, amb 3 professors alhora 

1 grup de 32 alumnes amb 2 professors alhora 

 

● Equips de treball 
Grups cooperatius de 4 alumnes (escollits pel propi alumnat) 

Treballs individuals a la Llibreta de Projecte i altres situacions. 

Feines per parelles (en certs moments).  

 

● Horari per l’alumne: 4 hores setmanals (i d’altres en funció de les matèries satèl·lit). 

 

● Matèries troncals: Visual i plàstica, Tecnologia, Biologia 

 

● Matèries satèl·lit: Matemàtiques (Anna Darnaculleta). 

 

● Professorat: Paco Rico (ViP), Angel Vidal i Núria Beltran (Tecno), Ester Martínez (Bio) 

 

● Temàtica, centres d’interès 

1r trimestre: ESTRUCTURES  

Les “coses complexes” estan constituïdes de “coses petites” 
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2n trimestre: MECANISMES 

Les peces petites engranen per fer funcions 

3r trimestre: HABITACLES 

Percepció, concepció i disseny d’ espais 

 

● Valors, eines d’aprenentatge 

Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,             

capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa. 

Compromís: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta.  

Tècniques de treball: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques.           

Capacitat de fer-se preguntes. 

 

● Objectius 

1. Observar com una estructura complexa parteix d’elements senzills i sovint repetitius. 

2. Constatar que arreu hi ha matemàtiques, i l’harmonia que hi aporten a l’entorn. 

3. Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per la ciència i la tecnologia. 

4.Obrir la mirada dels alumnes vers les obres d’art contemporani i relacionar-les amb             

aspectes científico-tecnològics. 

5. Estimular la creació artística recreant models atòmics, tecnològics i matemàtics. 

6. Potenciar el gaudi i la satisfacció per la feina ben feta. 

7. Ser conscients de la necessitat de l’ús apropiat dels conceptes i del seu coneixement. 

8. Afavorir actituds participatives i de cooperació i l’assumpció de responsabilitats. 

 

● Avaluació. 
Criteris de qualificació del Projecte: Es fonamenten en tres aspectes: la presentació oral té              

més pes, i amb igual valor el producte final i el seguiment del procés. 

De forma complementària, cada matèria destina un percentatge en la seva qualificació,            

segons la proporció d’hores dedicades al projecte. 

A part d’aquesta nota, cada trimestre hi ha una qualificació específica del projecte (en el               

butlletí de notes Treball de Síntesi)  

Eines d’avaluació: Es procurarà continuar el diari de feines iniciat el curs passat i fer disseny                

de rúbriques amb l’alumnat, per fer-ne ús com a eina avaluadora del seguiment. 

No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre. 
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● Productes realitzats per trimestres 

1r trimestre: ESTRUCTURES  

Elaboració d’una estructura feta de pals de paper 

Obtenció de cristalls d’ADP al laboratori 

Disseny de mandales cooperatius 

2n trimestre: MECANISMES 

Disseny i construcció d’una cèl·lula mecanitzada (politges, engranatges...) 

Possibilitat de presentacions al NOVUM (Festa de la Ciència) 

3r trimestre: HABITACLES 

Concepció i disseny d’ un habitacle que contingui un efecte visual. 

 

● Exposició oral final de trimestre 
La presentació de final de trimestre es farà en dos dies durant una hora i mitja o dues. Són                   

explicacions del procés creatiu fet al llarg del trimestre, acompanyades d’una presentació            

digital que també forma part de la nota de l’exposició. El tribunal avaluador valora el treball de                 

l’expressió oral, així com la resta de destreses necessàries per a parlar en públic. 

 

● Visita al Museu de l’Aigua de Cornellà (observació de mecanismes). 
● Tallers matemàtics al mateix Institut: Cúpules de Leonardo, Màquina enigma,  
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4t ESO  PROJECTES ARTÍSTICS D’INNOVACIÓ 

Informació general 

 

 
 
Els projectes de 4t d’ ESO s’organitzen dins la franja de matèries optatives específiques. 
A diferència dels projectes de 1r, 2n, i 3r comuns a tot a l’alumnat, a 4t d’ESO l’alumne tria 
el projecte que vol cursar segons els seus interessos. 
 
El curs 2015-2016 oferim 3 projectes, dos de caire més científic i un de caire 
humanístic-artístic: 
  
 

Projecte. Creadors en Residència: dramatúrgia.  
Matèria de Visual i Plàstica 
 
Projecte. Brogg’smetics.  
Matèria de Física i Química. 

 
Projecte. Evolucionem.  
Matèria de Biologia i Geologia 

 
Les matèries optatives tenen una càrrega horària de 3 hores setmanals. L’alumne cursa 3 
matèries optatives específiques (9 hores) organitzades amb les següents franges: 

 

Franja X Franja Y 

Llatí Biologia i Geologia  
Projecte: Evolucionem 

Visual i Plàstica 
Projecte: Creadors en Residència 

Física i Química  
Projecte: Brogg’smetics 

Francès Informàtica 

 
 

L’avaluació dels projectes es farà dins de cada matèria amb els criteris que es detallen en la                 
programació de cada projecte. A final de curs l’alumnat haurà de presentar una memòria              
escrita d’un dels tres projectes. La memòria i el conjunt d’activitats, exposicions orals...del             
projecte, equivaldrà a la nota del projecte de recerca de 4t d’ESO.  
A continuació es detallen els continguts de cada projecte. 
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4t ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ 

Evolucionem 
 
 

Resum del projecte 
 

● Nom del projecte: Evolucionem! 

 

● Curs escolar: 2015-2016 

 

● Alumnat: 4t d’ESO (32 persones) 

 

● Agrupaments: grups d’aula/de sessió 1 grup de 32 alumnes 

 

● Equips de treball 
Grups cooperatius de 3-4 alumnes (escollits preferentment, pel propi alumnat) 

Treballs individual a la Llibreta de Projecte i altres situacions. 

Feines per parelles (en certs moments).  

 

● Horari per l’alumne: 1 hora setmanals (i d’altres en funció de les matèries satèl·lits). 

 

● Matèries troncals: Biologia i Geologia i Llengua anglesa 

 

● Matèries satèl·lit: Matemàtiques (Isabel Llop). 

 

● Professorat: Anna Díaz (Llengua anglesa) i Ester Martínez (Biologia i Geologia) 

 

● Temàtica, centres d’interès 

1r trimestre: DE QUAN VENIM?  

-Veurem les eines per estudiar èpoques passades: geocronologia i talls geològics. 

 

2n trimestre: SOM COM ÉREM? 

-Analitzarem d’on va sortir la vida.  

22 



 

 
projectes artístics d’innovació 

  

-Estudiarem els primats, investigarem els cranis dels homínids. 

-Presentarem el nostre homínid fòssil i farem l’evolució humana en cubeecrafts. 

 

3r trimestre: ACCEPTEM LA TEORÍA? 

-Mirarem quins són els fonaments i les proves de l’evolució biològica. 

-Comprendrem teories evolucionistes actuals.  

-Farem un simposi fictici, on defensar la teoria amb que hem classificat troballes imaginàries. 

 

● Valors, eines d’aprenentatge 

Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,             

capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa. 

Compromís: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta amb                 

un reforç a les tutories. 

Tècniques de treball: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques,           

capacitat de fer-se preguntes, comprensió de la metodologia científica i posada en pràctica. 

 

● Objectius 

1.Observar en el nostre entorn punts de coincidència i preguntar-se si només són casuals. 

2. Afavorir actituds participatives i de cooperació i l’assumpció de responsabilitats. 

3. Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per la ciència i per conèixer el passat. 

4. Obrir la mirada dels alumnes a l’entorn i veure-hi l’art de la natura. 

5. Estimular la creació artística dissenyant i creant els “fòssils del futur”. 

6. Potenciar el gaudi i la satisfacció per la feina ben feta. 

7. Ser conscients de la necessitat de l’ús apropiat dels conceptes i del seu coneixement. 

8. Constatar que el fet de dubtar forma part de la ciència i de l’aprenentatge de la vida. 

9. Evidenciar que cal ser reflexiu abans de prendre decisions, agosarat per tirar-les             

endavant i valent per acceptar-ne les conseqüències. 

 

● Avaluació. 
Criteris de qualificació del Projecte: Es fonamenten en tres aspectes. La de més pes és               

la presentació oral. I amb igual pes el producte final i el seguiment del procés. A més a                  

més, cada matèria té un percentatge dins de la seva qualificació, segons la proporció              

d’hores dedicades al projecte dins la matèria. 
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Eines d’avaluació: S’afavorirà l’autoreflexió i evidenciar què és el treball en grup. 

No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre. 

 

● Productes realitzats per trimestres 

1r trimestre: DE QUAN VENIM?  

-Disseny i construcció dels fòssils moderns. 

-Elaboració de murals de les Eres Geològiques. 

 

2n trimestre:SOM COM ÉREM? 

-Estudi d’un homínid fòssil i recreació en un cubeecraft. 

 

3r trimestre: ACCEPTEM LA TEORÍA? 

-Exposició oral en un Simposi fictici de la classificació pròpia de les troballes de Cal Ferreter. 

 

● Exposició oral final de trimestre 

La presentació de final de trimestre es farà en un dia durant una hora i mitja o dues. Són                   

explicacions del procés creatiu fet al llarg del trimestre, acompanyades d’una presentació            

digital que també forma part de la nota de l’exposició. Es valorarà especialment el treball de                

l’expressió oral, així com en la resta de destreses necessàries per a parlar en públic. 

 

● Visita a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crussafort de Sabadell. 
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4t ESO PROJECTE MAGNET FÍSICA I QUÍMICA 
BROG’SMETICS 

 
 
 

Resum del projecte 
 

● Nom: Elaboració de productes de cosmètica i higiene personal. 

            Cada grup escull el nom del seu treball 

 

● Curs escolar: 2015-2016  

 

● Planificació/Organització: dedicació d’una hora setmanal dintre de l’optativa física i química, 

grups de 4-5 alumnes 

 

● Objectius:  
- objectiu global: responsabilitzar-se i dirigir amb autonomia l’elaboració d’un 

producte comercial  

- elaborar productes d’higiene personal/cosmètica a partir de matèries primeres. 

- dissenyar els envasos pel productes 

- elaborar campanya publicitària 

- optimitzar la producció 

 

● Procediment:  
- cerca d’informació general 

- definir la línia de productes que es vol seguir 

- cerca del mètode d’elaboració 

- utilitzar materials primaris i/o reutilitzats 

- elaborar fitxes informatives del producte 

- disseny de la campanya publicitària 

- disseny envasos 

- difusió del producte 
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- contabilitzar els gastos de producció i fer una comparativa amb els productes de 

mercat 

 

● Matèries implicades: 
Química: 

- aprendre a dissenyar un experiment sense guió previ 

- optimitzar temps i material 

- treball pràctic al laboratori: extracció d’olis essencials,... 

- aprendre a tenir un seguiment ordenat a la llibreta del laboratori 

- temes a tractar: química orgànica, compostos aromàtics, àcid-base, enllaç 

químic,... 

Biologia:  

- propietats i efectes sobre l’organisme dels materials biològics utilitzats 

- Anglès: exposicions, campanya publicitària, fitxes productes, pel·lícules,... 

- ViP: disseny campanya publicitària i envasos 

 

 

● Avaluació. 
Criteris de qualificació del Projecte: Es fonamenten en tres aspectes: la 

presentació oral té més pes, i amb igual valor el producte final i el seguiment del 

procés. 

De forma complementària, la matèria destina un percentatge dins de la seva 

qualificació a l’avaluació de les activitats que es duen a terme dins de les hores 

destinades al projecte. I es calcula segons la proporció d’hores dedicades al projecte 

dins la matèria. 

Eines d’avaluació: S’afavorirà la reflexió de la pròpia feina. S’intensificarà 

evidenciar que en el treball en grup s’ha de ser responsable i curós. 

No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre. 

 

 

● Activitats complementàries  

Possibilitat de visitar alguna fàbrica, CSIC,...convidar persona experta en el tema. 
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4t ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ 
Creadors en Residència. Dramatúrgia 

 
 

Resum del projecte 
 

● Nom: Dramatúrgia. 

 

● Curs escolar: 2015-2016 

 

● Matèries: Visual i Plàstica, Castellà. 

 

● Professorat: Fanny Figueras i David Arnaiz. 

 

● Horari: 2 hores setmanals (DC11:30-13:30 h) i 1h de Visual i Plàstica segons necessitats 

 

● Agrupaments: grups d’aula/de sessió 
1 grup de 23 alumnes / 1hora 2 professors alhora. 

Incorporació a l’aula d’un creador durant aproximadament 15 sessions 

 

● Equips de treball: equips de 4, parelles, treball individual, a convenir segons            

necessitats. 

 

● Temàtica, centres d’interès 

Creadors en Residència als instituts és un programa del departament de cultura, departament             

d’ensenyament i una entitat mediadora de la ciutat de Barcelona vinculada la creació artística.              

En el cas del Broggi, la Residència és de dramatúrgia i l’entitat la Sala Beckett. El projecte té                  

com a finalitat aproximar els alumnes al món de la creació dramatúrgica a partir de               

l’experiència de treballar a l’aula amb un creador. Els creadors residents conceben projectes             

inèdits i específicament pensats per ser desenvolupats juntament amb un grup d’alumnes            

d’ESO. Els creadors intervenen als instituts com a autors, desenvolupant una obra pròpia; i la               

transmissió es dóna fonamentalment a través de la participació, el diàleg i el contacte directe               

amb l’obra i amb el seu creador. La reflexió i l’anàlisi també són parts molt importants del                 
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procés d’aprenentatge.Tot el procés de treball es documenta i es comparteix a través d’un              

bloc. 

El projecte es vincularà directament amb els continguts de Visual i Plàstica sobretot durant la               

3a hora de projecte. 

  

● Valors, eines d’aprenentatge 
Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,             

capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa, correcta distribució de              

tasques, etc. 

Compromís: implicació en el grup de treball (capacitat de reflexió, composició i revisió dels              

equips de treball). 

 

● Objectius generals 
■ Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació           

contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i que              

reflexionin sobre l’art a partir de la pròpia experiència.  

■ Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la            

creativitat artístiques.  

■ Afavorir que l’aula esdevingui de manera activa un espai per a la cultura, l’art              

i el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la               

innovació artístiques. 

 

● Avaluació.  
Criteris de qüalificació: 
40% de la nota: presentació oral. 

30% de la nota: producte final.  

30% de la nota: seguiment del procés. 

Instruments d’avaluació: rúbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació. 

No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre. 

 

● Producte final i institució col·laboradora. Grup de teatre: obra de teatre jove.            

Institució col·laboradora: Sala Beckett. 
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8. Seqüenciació curs 2015-2016 per nivells i exemples de la programació de 2n i 3r d’ESO. 
Seqüenciació 1r d’ESO 
Seqüenciació 2n d’ESO 
Seqüenciació 3r d’ESO 
Seqüenciació 4t d’ESO_Evolucionem 
Sequenciacio 4t d’ESO_Brogg’smetics 
Seqüenciació 4t d’ESO_En Residència 
 
Programació projecte 2n d’ESO 
Programació projecte 3r d’ESO 
 
9. Annexos: 
Annex 1 Creativitat visual 

 
 
 
 
 
 
Annex 2 Rúbrica avaluació_ document base per les exposicions orals 
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https://docs.google.com/document/d/11Uix5p0M5AftVtXy8u3P3dRalAv3GEvTtlb4uu3RWhU/edit
https://docs.google.com/document/d/1u6ZdyhkFYF5V4arrvFd6552zjrhUYZucR_0HzKgzK6o/edit
https://docs.google.com/document/d/10jyh_sSX6Kok7dnjSr4L7oFComb97iZERea_yjqttSM/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B9AgXo6KyGEXbmpVTmtncHRXR1k
https://docs.google.com/document/d/1zulSI3SsrQPw80-oRWoGQJryNgNNBAetge40tZs2jY8/edit
https://docs.google.com/document/d/1GDS2V9r8Xi0XY85KUuxSdyYPge4Q9aGcxIjqlkWSH0I/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15dmW_Zo1fCBPHO-YGX6LbmjcScbQPYSKvt2_OptnKyA/edit#gid=0
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