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El meu futur està en el meu present 

El meu futur està en el meu present 
i el meu present l’he d’escriure cada dia. 

Vindran moments en què recordaré 
Els fets de gent que he conegut avui. 

Molts han passat per aquí temps enrere, 
molt més hi passaran 

i entre ells, jo seré una altra empremta. 

El meu camí s’estendrà per la plana 
no sé on acabarà 

però hi haurà molts senyals de l’Ègara. 

El meu futur està en el meu present 
i el meu present l’he d’escriure cada dia. 

Vindran moments en què recordaré 
Els fets de gent que he conegut avui. 

 

Joan Carles Otero 
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1 Justificació 

El seguiment de l’aplicació dels canvis normatius apareguts a la Ley Orgánica de 
Educación, 2/2006/3 de maig, la Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009/de 10 de 
juliol i el Decret d’Autonomia de Centres 102/2010 de 3 d’agost, així com el 
compromís assolit en el desenvolupament del Pla d’Autonomia de Centre, la 
cultura competencial i transversal, la implementació de l’entorn virtual i el  
seguiment de la seva aplicació i l’evolució del context econòmic i social, a causa 
de la crisi, ens han portat a actualitzar el Projecte Educatiu de Centre actualment 
vigent. 

2 Introducció 

L’Institut Ègara s’inaugura el curs 1967-68 com a institut de batxillerat, situat en els 
terrenys de la Mancomunitat Terrassa-Sabadell. En aquell moment és un centre 
de comarca, femení, en el qual estudien noies de moltes poblacions properes a 
Sabadell i Terrassa. Actualment està ubicat al barri de Can Parellada de Terrassa, 
als afores de la ciutat, aïllat de la mateixa per l’autopista C-58 i la riera de les 
Arenes. 

El curs 1968-69 s’inauguren els estudis de nocturn, per a alumnes que treballen. 

El curs 1975-76 canvia el pla d’estudis i s’inicia el BUP. 

El curs 1977-78 l’institut deixa de ser femení i passa a ser mixt. 

A partir del curs 1996-97 s’inicia un altre pla d’estudis, per al qual s’implanta l’ESO 
i el Batxillerat. L’institut es converteix en un IES i no té, en aquest moment, estudis 
nocturns. La reestructuració de l’etapa educativa, amb l’ampliació fins el setze 
anys de l’escolarització obligatòria, tindrà efectes sobre el futur i la pròpia ubicació 
del centre a la ciutat. 

3 Característiques del centre. Situació del centre i entorn social (Anàlisi de 
context) 

La forta reivindicació veïnal dels barris de Can Parellada i les Fonts fa que des de 
principis de l’any 1999, l’institut es traslladi a l’edifici nou, situat al carrer Amèrica 
55, al barri de Can Parellada de Terrassa.  

És un barri de població treballadora, de nivell cultural mitjà-baix i amb dèficits 
estructurals i d’equipaments (transport públic, biblioteca, oci...) encara no resolts. 
Aquesta circumstància confereix a l’institut una característica molt específica, és 
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un institut de barri que rep alumnes de tres escoles adscrites, dues d’elles situades 
al mateix barri,l’Escola Josep Ventalló i l’Escola Francesc Aldea i una altra del 
barri de Les Fonts de Terrassa i de Sant Quirze del Vallès, l’Escola Pilarín Bayés. 
La realitat sociocultural és diversa i l’alumnat procedent dels centres accedeix a 
l’educació secundària amb diversitat d’assoliment de les competències de l’etapa 
de primària. L’estreta relació amb els centres adscrits, a partir de les reunions de 
coordinació, facilita el traspàs d’informació i la continuïtat educativa. 

El professorat actual davant aquesta situació educativa i social complexa, es 
reafirma en una concepció innovadora de l’educació demostrada al llarg de la vida 
de l’institut. 

Els últims anys, s’han incorporat alumnes nouvinguts procedents d’altres països i 
continents, enriquint la diversitat de les persones que formen la comunitat 
educativa de l’institut, tot i que la recent crisi econòmica n’ha frenat 
significativament la seva arribada. 

L’institut Ègara s’ha dedicat, des del seu començament, a difondre la cultura i a 
desenvolupar al màxim les potencialitats dels alumnes, en un procés evolutiu 
paral·lel, i de vegades capdavanter, a la millora de la societat. 

4 Trets d’identitat del centre 

Línia metodològica del centre 

L’actuació de l’institut es fonamenta en un tracte personalitzat que s’adeqüi al 
ritme evolutiu i a les capacitats de cada alumne. En l’aspecte instructiu s’adoptaran  
sistemes actius, que impliquin la participació dels alumnes en el propi procés 
d’aprenentatge. Entenem això com un compromís de fomentar en l’alumne una 
actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, 
esdevindrà la base de la seva formació i de l’assoliment dels aprenentatges. 

Es valora com a fonamental la participació dels alumnes en totes les tasques 
d’aprenentatge, i es vol formar alumnes amb capacitat per al treball individual i en 
equip. 

L’institut té tradició de fomentar una educació basada en la solidaritat i el respecte 
dels altres i d’ells mateixos, el sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat, el 
gust pel treball ben fet i la importància d’una formació integral, crítica i 
democràtica. 

Des d’uns anys ençà s’ha anat consolidant el treball per projectes. Aquesta línia 
metodològica s’ha iniciat a partir de projectes transversals que es realitzen de 
forma trimestral.  

Seguint el marc legislatiu actual, el centre té com a eix de debat la millora del 
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treball competencial i el concreta en les seqüències d’activitats en el marc de la 
programació de les unitats didàctiques. 

L’ús de materials i plataformes virtuals és considerat com un element més en la 
formació integral de l’alumat en la mesura que facilita l’accés als continguts i la 
comunicació amb el professorat. 

Pluralisme i valors 

L’Institut Ègara, com a institut públic i en el marc legal que prescriu la igualtat de 
drets de tots els ciutadans davant l’Administració Educativa, és respectuós amb 
les diverses maneres de pensar i és obert  a tothom.  

L’institut és i vol ser ideològicament pluralista, això significa intentar donar a cada 
alumne les informacions tan objectivament com es pugui perquè progressivament 
es formi els propis criteris i, analitzant la realitat, pugui prendre decisions 
responsables. Els pares poden i han d’ajudar els seus fills en aquest procés, 
sobretot a partir de la seva pròpia vida i el diàleg amb ells. 

Cap alumne serà discriminat per raó de la seva procedència o origen cultural. 

El respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions es 
desenvolupa en un marc d’educació per a la convivència. 

Coeducació 

D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspiren la 
comunitat educativa, l’ensenyament que es proporciona als nois i noies és igual i 
es desenvolupa en un marc de coeducació, entenent-la com un intent d’educar per 
a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de gènere. Treballem en 
l’eliminació de les discriminacions per raó de gènere i la superació de mites, tabús 
i diferenciació de rols entre l’home i la dona. 

Confessionalitat 

Cap família, cap alumne, cap dels treballadors no serà discriminat  per raó de la 
seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. De la mateixa manera és 
respectuós amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i amb 
les diverses ideologies polítiques democràtiques. 

Tractament de les llengües 

La llengua vehicular de l’institut és el català i, per tant, cal promoure el seu ús 
generalitzat en la vida pública del centre. El projecte lingüístic de centre determina 
l’ús de les diferents llengües per tal de garantir el seu aprenentatge. 

Tractament a la diversitat 

El nostre centre vol que tots els alumnes trobin l’oportunitat de desenvolupar al 
màxim les seves possibilitats de progrés personal, per formar-se i esdevenir 
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ciutadans adults i responsables. 

I per això pren el compromís de vetllar pel respecte i l’acceptació de les diferències 
individuals en relació a les capacitats, ritmes, coneixements, interessos, o altres 
condicions personals, culturals, ètniques o socials dels alumnes i procurar una 
resposta educativa adequada a les seves necessitats. 

Relació amb les famílies 

L’institut considera fonamental el paper dels pares en l’educació dels fills. En 
aquest sentit procurarà i facilitarà la comunicació amb les famílies. Potenciarà així 
mateix la col·laboració amb l’AMPA per tal que, l’associació pugui fer realitat les 
seves aportacions, sentint-se plenament partícip en la vida del centre. 

Relació amb l’entorn  

L’institut vol integrar-se al barri, per tant, restarà sempre obert a col·laborar-hi. 
Oferirà les seves instal·lacions i serveis a aquelles persones i organitzacions que 
ho demanin de forma raonada, per dur a terme els seus projectes. 

L’institut promourà el treball en xarxa per a una millor atenció de l’alumnat 
fomentant la coordinació amb el CAP Antoni Creus, els Serveis Socials de 
l’Ajuntament, el Districte Jove, les Associacions de Veïns i en definitiva, amb 
aquelles entitats que es considerin d’interès. 

4.1 Principis del centre 

L’Institut Ègara fonamenta la seva actuació en un principi educatiu bàsic: 

La formació de persones competents, responsables i compromeses, amb una 
educació per a la promoció personal, tot respectant el tractament de la diversitat i 
la cohesió social. 

a) Educació per a la cultura: Descoberta dels valors culturals del món i de 
l’entorn proper, tot afavorint-ne la comprensió i el respecte. Valoració de la 
comunicació lingüística, tot potenciant la lectura, l’ús de biblioteques i 
l’assoliment de competència en diverses llengües. 

 
b) Educació intercultural: Plena i satisfactòria integració dels alumnes 

procedents de diferents àmbits culturals en el Sistema Educatiu de 
Catalunya, tot respectant les diferents identitats culturals. 

 
c) Educació de la sensibilitat artística: Assoliment de la capacitat d’observació, 

d’escolta i de crear silenci, per tal de percebre millor el nostre món i afavorir 
la comunicació amb un mateix i els altres. Assoliment dels coneixements 
bàsics per tal d’entendre i comprendre millor les diferents manifestacions 
artístiques del passat, present i futur. Descoberta del valor estètic de l’entorn 



5 

 

per tal de desenvolupar actituds i habilitats creatives en aquest àmbit. 

 
d) Educació per la salut: Consecució d’hàbits i coneixements orientats a 

l’assoliment del què es considera una vida sana. Valoració i cura de la 
importància de la seguretat i prevenció d’accidents. Valoració de l’esport per 
tal de potenciar la qualitat de vida. 

 
e) Educació mediambiental: Assoliment i consolidació de mesures de valoració i 

respecte del patrimoni natural. Valoració de la sostenibilitat amb la 
consegüent consciència de la importància de l’adopció de mesures d’estalvi 
d’energia i recursos. 

 
f) Educació cívica: Educació per al tracte interpersonal. Valoració i respecte del 

patrimoni cultural (edificis, instal·lacions, bens materials...). 

 
g) Educació per  a la solidaritat: Cooperació basada en els principis de 

tolerància, justícia, respecte mutu i diàleg i en el rebuig de la marginació i de 
l’agressió. Valoració dels propis drets i deures, tot assumint responsabilitats 
col·lectives. 

 
h) Educació per a la pau: Valoració de la recerca de solucions als conflictes, 

basades en el diàleg i en el respecte per les persones. 

 
i) Educació per a una futura integració al món laboral: Assoliment de 

consciència referent a la necessitat de formar-se per poder-se inserir, quan 
s’escaigui, al món laboral. Promoció del valor de l’educació com a inversió en 
el propi futur. Foment de la necessitat d’assolir el graduat en ESO. 

 
j) Noves tecnologies en l’educació: Obtenció de les capacitats necessàries per 

desenvolupar-se individualment i socialment en la societat de la informació, 
aprofitant els nous entorns de comunicació i aconseguint un ús eficient de les 
aportacions TIC-TAC. 

 
k) Inclusió: Entenem la diversitat de l’alumnat com un valor i ens comprometem 

a afavorir-la, mitjançant l’ensenyament personalitzat, entès no com un 
tractament específic i diferenciat, sinó com una eina que ens permeti trobar 
diverses formes metodològiques que permetin als alumnes aprendre i 
conviure junts.  

 
l) Contextualització: L’institut cercarà la millor adaptació a l’entorn 

socioeconòmic i cultural de la zona educativa. Fomentarà la coordinació amb 
els centres de primària adscrits i amb les diverses entitats de la zona 
(associacions de veïns, CAP Antoni Creus...). 
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m)  Participació: L’institut estarà obert a la participació dels diferents estaments 
que conformen la comunitat educativa (AMPA, Consell de delegats...) 

 
n) Pluralisme metodològic i reflexivitat: S’adaptaran diferents metodologies a les 

necessitats d’aprenentatge dels alumnes. Es fomentarà la reflexió sobre 
l’aprenentatge i la metodologia utilitzada. 

 
o) Transparència en l’avaluació dels aprenentatges, avaluar per aprendre i per 

motivar: L’institut vetllarà per facilitar l’accés a tot allò que faci referència al 
procés d’avaluació dels alumnes. A principi de curs, s’informarà als alumnes i 
a les seves famílies dels criteris d’avaluació de cada assignatura, aprovats en 
el marc dels departaments didàctics i revisats per la prefectura d’estudis. A 
l’inici de cada unitat temàtica, s’informarà als alumnes dels continguts objecte 
d’avaluació i de les activitats d’avaluació formativa i sumativa del tema. Cal 
valorar l'errada com a motor del desenvolupament de la capacitat de 
monitoritzar el propi aprenentatge. 

4.2 Concreció curricular 

Tots els principis que el PEC del centre contempla són concretats curricularment 
amb els següents projectes: 

1. Projectes curriculars dels departaments didàctics. 
a. Coral (Dep.Expressió) 

▪ Trobada de corals de Terrassa. 
▪ Trobada Intercentres amb les escoles de primària. 

b. Semillero (Dep.Humanitats) 
c. LECXIT (Dep. Llengües) 
d. Dinamització de l’esport (Dep.Educació Física) 
e. Pla lector (Malala...) (Dep.Llengües) 
f. Projecte ciència en context (Dep.Ciències) 

g. Batxibac (Dep. Idiomes i Humanitats) 

h. Pla d’esports (Dep. Educació Física) 

2. Projectes del departament d’Orientació. 
a. Mediació 
b. Atenció individualitzada 
c. Educació emocional 
d. Reducció de l’absentisme 

 
3. Coordinació LIC. 
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4. Treball per projectes. 
a. Projecte solidari (1r trimestre) 
b. Projecte mediambiental (2n trimestre) 
c. Treball de síntesi (3r trimestre) 
d. Projecte de 4t (3r trimestre) 

5. Pla d’acció tutorial. 
6. Projecte curricular de matèries optatives (disseny d`optatives) 
7. Servei a la comunitat. 
8. Jornada astronòmica 
9. Pla de convivència. 
10. Amics de Burundi. 
11. Biblioègara 
12. Projecte Malala  
13. Fons Eva Arcos-Projecte solidari de biblioteca Always on my mind  
14. Campus Ítaca. 
15. Tutories d’acompanyament. 
16. Projecte Educat 2.0. 
17. Projecte de recerca de 4t d’ESO i treball de recerca de 2n de batxillerat. 
18. Projecte de voluntariat “Aprendre és volar”. 
19. Teatre. 
20. Projecte de participació (consell de delegats...) 
21. Projecte de Batxillerat 
22. Intercanvis i estades internacionals 
23. Pla d’esports i activitats esportives de l’Associació Esportiva 
24. Projecte de coeducació i per la igualtat de gènere 
 
Aquests principis també es desenvolupen el document específic del Projecte 
Curricular i en les programacions de les diferents matèries. 

5 Objectius de l’ Institut 

Assolir un institut de qualitat per a tothom amb una formació innovadora adaptada 
a les noves tecnologies, afavorint i impulsant la llengua catalana i educant per a la 
igualtat, la promoció personal i la cohesió social, cercant així mateix, una gestió 
transparent, responsable, participativa i democràtica en el marc de la planificació 
estratègica i del retiment de comptes. 

Com a objectius específics: 

1. Millorar els resultats acadèmics   

2. Millorar la cohesió social 

En la millora constant per a l’assoliment d’aquests objectius i el desenvolupament 
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dels diferents projectes, el centre afavorirà la formació continuada del Professorat i 
del Personal d’Administració i Serveis, potenciant la formació interna i proposant la 
participació en les activitats formatives que s’ajustin a les necessitats que es 
detectin. 

6 Indicadors de progrés 
6.1.    Millora dels resultats acadèmics. 

6.1.1 Indicadors qualitatius:  

● Grau d’aplicació o execució: analitzar els indicadors.  
● Grau d’impacte.   
● Índex de millora. 

6.1.2 Indicadors quantitatius:  

● Percentatges promocionals ESO per nivells. 
● Taxa d’alumnes per nivells que aproven el curs (ESO) amb un 

màxim de dues assignatures suspeses.  
● Percentatges promocionals Batxillerat per nivells. 
● Percentatges de graduats a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat. 
● Percentatges de graduats a 4t d’ESO amb la seva promoció, 

especificant els motius (de la pèrdua d’alumnes). 
● Taxa d’alumnes amb el cicle superior d’Educació Primària no 

assolit que obtenen el graduat en ESO. 
● Taxa d’alumnes amb NEE (adaptacions curriculars i PI) que 

obtenen el graduat en ESO. 
● Taxa d’alumnes que superen les proves d’avaluació de  

Competències Bàsiques de 4t d’ESO. 
● Taxa d’alumnes per nivells que assoleixen les diferents àrees del 

currículum (ESO). 
● Taxa d’alumnes que es presenten i aproven les PAU.  

6.2 Millora de la cohesió social. 

6.2.1 Indicadors qualitatius: 

● Grau d’aplicació. 
● Grau d’execució. 
● Grau d’impacte. 
● Índex de millora. 
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6.2.2 Indicadors quantitatius: 

● Taxa d’abandonament a l’ESO i al Batxillerat. 
● Taxa d’absentisme superior al 25% a ESO. 
● Taxa d’absentisme superior al 25% a Batxillerat. 
● Taxa de famílies sòcies de l’AMPA. 
● Taxa d’alumnes que participen en activitats extraescolars 

esportives. 
● Taxa de participació de les famílies al centre en activitats 

proposades. 
● Grau de satisfacció d’alumnes, professorat i famílies. 

7 Procés d’Avaluació del PEC  

El procés d’avaluació del PEC comporta les següents fases. 

A- Plantejament dels objectius, estratègies i actuacions a dur a terme,  
davant el claustre convocat al setembre, abans del començament de les 
classes. 

B- Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla Anual dels objectius, 
estratègies i actuacions davant la reunió del primer plenari del Consell 
Escolar del curs. 

C- Seguiment de l’acompliment del Pla Anual per part de la Junta 
Directiva, la Comissió Pedagògica i el Claustre, en les seves reunions 
ordinàries. 

D- Presentació  al Claustre i al Consell Escolar de final de curs dels 
resultats respecte del desenvolupament i grau d’assoliment dels 
objectius establerts. 

E- Valoració per part del Claustre i el Consell Escolar de final de curs del 
grau d’assoliment dels objectius establerts. 

F- Incorporació en la Memòria Anual de la valoració feta pel Claustre,  
pel Consell Escolar i pel Departament d’Educació, amb la incorporació 
de les propostes de millora. 

G- Avaluació del Projecte de Direcció (PdD) en el marc de Retiment de 
Comptes 

8 Documents del PEC 

El Projecte Educatiu es complementa i desenvolupa amb els següents 
documents: 

Pla d’Atenció a la Diversitat 

Projecte de Convivència 
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Pla d’Esports 

Projecte Lingüístic 

Projecte Curricular de Centre 

Programacions de matèria 

Pla d’Acció Tutorial 

Normes de Funcionament i Organització del Centre 

 


