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1_INTRODUCCIÓ 

 

El curs 2019-20 estava previst com un període de continuïtat en relació als immediatament anteriors. 

Els tres plans d’estudis que es desenvolupen a l’institut ja s’havien completat en cursos anteriors i per 

tant es preveia que es tractaria d’un període de treball sobre unes bases conegudes. 

 

Tanmateix, la irrupció de la pandèmia del COVID19 a casa nostra i arreu del món, i el tancament 

d’escoles de març a juny a Catalunya, ha suposat un trasbals majúscul. Tots els elements de l’escola 

s’han vist afectats i la funció mateixa de la institució s’ha vist qüestionada. 

 

El Pla d’Organització i Obertura de l’Institut, que es va presentar a finals de juliol i que es pot 

consultar en la seva versió actualitzada a la web de l’institut: 

https://institutbroggi.org/23720-2/ 

conté, en el segon capítol, anomenat “Dinàmica del treball escolar durant el confinament de la 

primavera 2020”, una descripció de les actuacions que es van dur a terme per donar continuïtat a 

l’acció educativa durant el període de tancament físic de l’escola. 

 

D’altra banda, a principis de setembre es va adreçar una enquesta a alumnat i famílies de valoració 

del període de confinament titulada “FINAL DE CURS CONFINATS CURS 2019-2020. A l’annex 1 

d’aquesta Memòria trobareu l’informe sobre els resultats de l'enquesta en qüestió. Bàsicament s’hi pot 

constatar que l’alumnat i les seves famílies valoren positivament l’esforç fet des del professorat i la 

direcció per donar una resposta educativa a la situació creada, però alhora destaquen les enormes 

mancances educatives que es van produir durant aquests mesos. 

 

2_ RESULTATS ACADÈMICS 2019-20 I VALORACIÓ (INTERNS I EXTERNS) 

 

A continuació es presenten un seguits de dades que permeten fer-se una idea dels resultats obtinguts 

al llarg del curs: 

 

2.1_Resum dels resultats acadèmics finals de l’ESO, Batxillerats i Cicles Formatius 

 

grup 
nombre 

d'alumnes 
promocionen 

no 
promocionen 

1.1.E 21 21 0 

1.2.E 21 21 0 

1.3.E 20 20 0 

https://institutbroggi.org/23720-2/
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grup 
nombre 

d'alumnes 
promocionen 

no 
promocionen 

2.1.E 21 21 0 

2.2.E 20 20 0 

2.3.E 20 20 0 

        

3EA 32 31 1 

3EB 31 30 1 

        

4EA 31 30 1 

4EB 29 29 0 

        

grup 
nombre 

d'alumnes 
promocionen 

no 
promocionen 

1BA CT 28 26 2 

1BA HS 26 26 0 

1BB 31 31 0 

1BC 25 25 0 

1BD 7 6 1 

        

2BA CT 13 12 1 

2BA HS 22 22 0 

2BB 33 33 0 

2BC 25 25 0 

2BD 6 6 0 

        

grup 
nombre 

d'alumnes 
promocionen 

no 
promocionen 

CAI A 28 19 9 

CAI B 28 20 8 

CAI C 29 16 13 

CAI D 27 20 7 

        

1TES 28 16 12 

2TES 35 30 0 

        

1IDMN 28 28 0 

2IDMN 32 25 7 

 

Com es pot observar, els resultats de promoció van ser els habituals a l’ESO i al Batxillerat: la gran 

majoria d’alumnat va promocionar. També és cert que una segona meitat de curs en confinament va 

suposar que els criteris d’avaluació s’adaptessin a les circumstàncies, ja que tampoc tenia massa 

sentit penalitzar l’alumnat que per raons diverses havia tingut dificultats extraordinàries per seguir el 

curs telemàticament. 
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En el cas de Cicles Formatius, la cosa és més complexa. Els Cicles de Grau Mitjà presenten una 

dificultat singular atesa la diversitat del seu alumnat. Pel que fa als segons cursos de TES i IDMN, 

sovint hi ha alumnat que tot i haver aprofitat el curs té encara pendent alguna Unitat Formativa o les 

pràctiques FCT i necessita un curs més per assolir la totalitat del títol. 

 

2.2_Resultats de les Proves externes de Competències Bàsiques de 4t d’ESO. Graella de resultats 

des del 2015 fins al 2020 (suma dels nivells Mitjà-alt i Alt). 

      
 Comparació de la mitjana de tots els resultats 

    2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Valoració 
global 

Catalunya 66,66 67,24 66,7 65,44 62,36 

Broggi 57 66,34 61,54 76,44 69,9 

      
 Comparació de resultats obtinguts en Llengua Catalana 

    2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Valoració 
global 

Catalunya 74,7 72 69,8 67,3 65,1 

Broggi 75,6 69,6 74 71,5 66 

       Comparació de resultats obtinguts en Llengua Castellana 

    2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Valoració 
global 

Catalunya 74 76,1 70,5 69,7 68 

Broggi 78 84,8 68 94,6 64 

       Comparació de resultats obtinguts en Llengua Anglesa 

    2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Valoració 
global 

Catalunya 66,3 69,1 66,5 66,8 68,3 

Broggi 50 65,2 52,9 71,4 76 

       Comparació de resultats obtinguts en Matemàtiques 

    2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Valoració 
global 

Catalunya 59,8 63,2 62,4 60,4 50,1 

Broggi 43,9 60 52 73,2 62 

       Comparació de resultats en competència Cientificotecnològica 

    2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Valoració 
global 

Catalunya 58,5 55,8 64,3 63 60,3 

Broggi 37,5 52,1 60,8 71,5 81,5 

 



 
 
 MEMÒRIA DEL CURS 2019-20 

versió: 02 

data d’elaboració: 
30/11/2020 
 

 

 

 

  
pàgina 7 de 14 

 

Es destaquen en vermell aquells valors obtinguts per l’alumnat de 4t d’ESO del Broggi que es troben 

per sota de la mitjana de Catalunya. En general s’observa un procés de millora al llarg dels 5 cursos, 

tot i que lògicament cada promoció presenta un rendiment divers. 
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2.3_Resultats de les Proves d’Accés a la Universitat de l’alumnat de 2n de Batxillerat 

 

  Convocatòria juny Convocatòria setembre Suma de les dues convocatòries 

Curs Presentats Aprovats Mitjana Presentats Aprovats Mitjana 
total 

presentats 
total 

aprovats 
Mitjana 

2014 14 11 78,6 5 5 100 19 16 84,2 

2015 22 17 77,3 9 5 55,6 31 22 71 

2016 19 16 84,2 3 2 66,7 22 18 81,8 

2017 26 23 88,5 6 1 16,7 32 24 75 

2018 52 50 96,2 1 1 100 53 51 96,2 

2019 72 72 100 1 1 100 73 73 100 

2020 90 88 97,8 3 2 66,7 93 90 96,8 

 

 

 

S’observa que els resultats van millorant, situant-se els últim 3 anys en nivells molt alts d’aprovats. 

També s’observa l’increment d’alumnat en els 2ns de batxillerat, passant de 19 persones el 2014 a 93 

el 2020. 
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3_NIVELL D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ GENERAL DEL CURS 

2019-20 I VALORACIÓ 

 

Recordem quins són els 4 objectius bàsics de l’anterior de la Programació General del Curs 2019-20: 

 

OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius: fer créixer la capacitat de gestionar coneixement 

de les noies i nois (i, en conseqüència, avançar en l'assoliment de les competències i millorar 

els resultats educatius de l'alumnat). Acompanyar l’alumnat per tal que 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 cognitivament i 

professionalment i per ser capaç de comprendre i contribuir a la millora de la societat on les noies i 

nois viuen i viuran. 

 

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 la dimensió significativa dels continguts. Aquest sistema, adaptat a les 

característiques de cada etapa educativa, creiem que té més capacitat d’interpel·lar l’alumnat en el 

seu procés de creixement i formació, ja que per la seva naturalesa pedagògica diversa té més 

possibilitats de connectar amb les diferents intel·ligències (emocional, social, acadèmica) de les 

persones. 

 

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 
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dels projectes pedagògics ja implantats. Dur a terme una actualització de les dinàmiques existents de 

governança (direcció, gestió, coordinació, etc.) per tal de donar més suport als diferents programes i 

projectes que s’estan desenvolupant a l’institut. Al mateix temps buscar la manera d’optimitzar els 

recursos esmerçats per tal que aquest funcionament de l’organització sigui sostenible, en el sentit que 

professorat i alumnat puguin gaudir del seu treball sense veure’s abocats a una sobrecàrrega de 

tasques o responsabilitats.  

 

Als quadres de l’annex 2 de desplegament de cadascun d’ells (objectius, estratègies i actuacions) hi 

ha una valoració general del nivell de desenvolupament i acompliment de cada apartat. També s’hi 

destaca en fons groc aquells elements que són comuns a la PGC2019-20 i a l’informe AVALDIR 

(avaluació de la direcció) que l’administració. Val a  dir que s’hi va fer una valoració d’acompliment a 

mitjan curs, però no pas la final. La situació de confiament en la qual es va desenvolupar el final de 

curs feia molt difícil, per no dir impossible, de valorar-ne el desenvolupament en termes estàndards. 

 

4_RENOVACIÓ D’INSTAL·LACIONS 

 

Al llarg del curs (incloent-hi l’estiu) s’han fet diverses obres de millora de les instal·lacions. Tal i com 

es va fent normalment, es va avançant en la millora d’algunes aules (canvis de pissarres, pintat, 

elements expositius, terres de parquet, etc.). 

 

4.1_Projecte finestres de la façana: tanmateix, una de les actuació més important d’aquest curs ha 

estat l’inici del projecte de renovació integral de les finestres de la façana de carrer (tinguem en 

compte que les actuals són les originals, de la dècada dels 60s del segle passat), així com de la 

col·locació d’unes noves persianes exteriors (per poder fer una gestió més eficaç de la llum natural). 

Es tracta d’un projecte en el qual fa temps que es treballava, que s’ha desenvolupat fent un encàrrec 

directament des de l’institut a l’assessoria en biohabitabilitat Biohabita!, en el qual ha coparticipat 

l’alumnat i el professorat del departament d’arts de manera molt activa i perllongada. Cal remarcar 

que aquestes primeres fases del projecte (elaboració del projecte artístic i tècnic i realització a la fase 

1) s’ha finançat amb recursos propis de l’institut. 

 

De moment, s’ha pogut acomplir el primer tram del projecte, que afecta a les finestres de la façana del 

carrer Indústria (excepció feta de les finestres de l’aula magna), del xamfrà amb Sant Quintí (excepció 

feta del dep. De Matemàtiques), i del mateix St. Quintí (en aquest cas pel que fa exclusivament a les 

finestres de la planta semi-sòtan). 

 

Es tracta d’una actuació rellevant, ja que ha implicat: 
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 Obertura de finestres a la planta semi-sotan, augmentant molt l’entrada de llum i la ventilació a 

dues aules grans i una de petita (aules -105, -107 i -109). 

 Instal·lació de finestres amb un disseny punter que resolen força bé els problemes actuals: 

aïllament tèrmic i sonor, seguretat, ventilació, etc). 

 Instal·lació d’unes persianes amb un disseny punter que permeten fer una gestió més eficaç 

de la llum natural 

 Compliment de l’actual normativa. 

 

Caldrà buscar finançament per donar continuïtat a aquesta línia de treball. En aquest sentit haurem 

d’insistir en el diàleg amb el CEB. 

 

Trobareu més informació (també gràfica) en el següent article de la pàgina web de l’escola: 

 

https://institutbroggi.org/la-facana-de-linstitut-comenca-a-renovar-se/ 

 

4.2_Nova senyalística: una altra actuació rellevant ha estat l’elaboració i realització d’un pla integral 

de senyalística per al conjunt de l’edifici. Aquesta era una necessitat urgent, ja que l’anterior 

senyalística no responia a criteris uniformes i generals, de manera que no facilitava pas la ubicació i 

orientació de les diferents activitats en el conjunt dels espais de l’escola. El pla s’ha desenvolupat 

íntegrament des del departament d’Arts de l’escola, mitjançant un treball pedagògic sistemàtic amb 

l’alumnat del Batxillerat artístic. Cal destacar que el pla no només inclou la reorganització de la 

numeració dels espais, sinó també la seva senyalització mitjançant icones (per tal d’informar de la 

funció dels espais específics). Creiem que ha suposat un repte educatiu de gran valor, que ha aportat 

ordre i creativitat al conjunt de l’espai interior. La implementació de la nova senyalística ha simplificat 

enormement l’orientació dins l’edifici de totes les persones que conviuen cada dia a l’escola. 

 

Trobareu més informació (també gràfica) en el següent article de la pàgina web de l’escola: 

 

https://institutbroggi.org/estrenem-senyalistica-al-centre/ 

 

5_CONCLUSIÓ 

 

El 2019-20 ha estat un curs que ens ha deixat a totes (alumnat, famílies, professorat i PAS) en estat 

de xoc. El trasbals del tancament de l’institut i els esforços de tota la comunitat per tirar endavant la 

https://institutbroggi.org/la-facana-de-linstitut-comenca-a-renovar-se/
https://institutbroggi.org/estrenem-senyalistica-al-centre/
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formació de l’alumnat han estat del tot extraordinaris. De fet durant el primer trimestre del 2020-21 es 

poden observar certs trets d’estrès post-traumàtic en moltes de les persones que estudien i treballen 

cada dia a l’escola: ansietat, por, sensació d’inseguretat, un gran cansament aparentment sense 

fonament, etc. També és cert que l’alumnat ha posat de nou en valor l’escola de manera evident; la 

manca d’atenció educativa ordinària que va partir entre els mesos de març i juny l’ha fet molt més 

conscient dels beneficis que rep cada dia participant de la vida de l’institut. 

 


