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INTRODUCCIÓ 

 

La Programació General Anual de Centre per a cada curs escolar és un dels diferents 

documents que integren el Projecte Educatiu de Centre tal com s’indica en el Capítol I, 

art. 10 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. En 

aquest article es defineix aquest document: 

 

“ Els centres educatius han d’elaborar la programació general anual, que és la 

concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament 

del centre per al curs corresponent, incloses, si escau, les concrecions relatives als 

projectes, el currículum, les normes i tots els plans d’actuació acordats i aprovats.” 

 

En concret el PGA concreta les actuacions d’un curs descrites en el Projecte de direcció 

de centre que abasta quatre anys (2017-21). 

 

Segons l’artícle8 del Capítol 2 del DECRET155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 

dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, correspon a 

la direcció del centre en matèria d’organització i funcionament: 

 

“Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les 

activitats i els serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació 

amb la resta de l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual.” 

 

 

La Programació General Anual es aprovada pel Consell Escolar del centre tal com diu 

l’artícle 148 de la LLEI12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
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SITUACIÓ CURS 2017-18 

 

El curs 2017-18 és el 1r curs de renovació de l’aplicació del Projecte de Direcció de 

centre presentat i aprovat en la convocatòria del procés de selecció de directors de 

centres educatius per al curs 13-14. El consell de direcció està format per 6 càrrecs 

(Directora, Cap d’Estudis, Coordinadora pedagògica, Secretària i dues coordinadores 

de nivell). Les funcions de cada càrrec es troben a les Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre. 

 

El centre compta amb tres línies a l’ESO i una línia per  a cada curs de Batxillerat. 

 

El total d’alumnes aquest curs és 303 a l’ESO i 52 al batxillerat. El claustre de professors 

està format per 40 docents. Enguany s’han incorporat 17 professors nous, un 31% de la 

plantilla. Del total del claustre un 68% està format per professorat interí. 

 

El centre disposa d’un conserge i una administrativa. 

 

 

Gràcies al Pla d’Autonomia de centre, iniciat el 2005, el centre disposa d’una Tècnica 

d’Integració Social que treballa temes vinculats a l’absentisme escolar i les relacions 

amb els alumnes i les famílies amb risc social. 

 

D’altra banda, des del curs 2006-2007 el centre compta amb una Unitat de Suport a 

l’Educació Especial de retard mental. Des de fa quatre cursos s’ha reduït la dotació 

d’aquesta unitat, passant de dues dotacions a 1 i 1/2 i una educadora. Hi ha 7 alumnes 

adscrits a aquesta unitat. 
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 L’aplicació de les actuacions aplicades dins de l’Acord de Coresponsabilitat que el 

centre té signat amb el Departament d’Ensenyament el curs 16-17 ha tingut una 

valoració de “molt satisfactori”.  

 

El centre també participa en altres projectes d’innovació com el Projecte de Servei 

Comunitari a les escoles proposat fa cinc cursos pel Departament d’Ensenyament a 

alguns centres, que es va aplicar a 1r, 2n i 3r d’ESO el curs passat. Formem part del Pla 

Educatiu d’Entorn de Badia del Vallès que té per objectiu millorar els resultats 

educatius i la cohesió social del nois i noies del municipi.  

 

Aquesta programació es basa en les valoracions que es van fer en finalitzar el curs 16-

17 a la memòria anual. Les propostes que van sorgir es basen en les següents línies 

d’actuació: 

 

ORGANITZACIÓ 

 

- Millorar el funcionament de les guàrdies amb la finalitat que els canvis de classe es 
facin d’una manera més tranquil·la.  

- Millorar el funcionament de les reunions en el sentit d’establir acords clars i de indicar 
qui i com es portaran a terme. 

- Revisar la coordinació entre les Comissions d’atenció a la diversitat i els equips 
educatius. 

- Dedicar un espai de manera sistemàtica en les reunions de la CAD per tractar 
l’absentisme. 

- Revisar l’organització dels grups flexibles. Als primers cursos s’està canviant la 
metodologia d’aula i es valora més convenient treballar amb grups heterogenis. 
 

ALUMNES 

 

- Cal millorar l’autonomia i la responsabilitat dels alumnes. Les propostes van orientades 
a continuar amb el canvi metodològic, eliminar les classes magistrals, fer més partícips 
als alumnes del funcionament del centre i dissenyar activitats concretes que treballin 
aquests dos aspectes. 

- Es proposar fer partícip a l’alumne del contingut de les tutories. Es dedicaran sessions 
que hauran de planificar els alumnes sobre temes del seu interès.  
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- Millorar la relació professor-alumne. Es valora molt positivament el projecte Escolta’m, 
però encara es podria millorar quant a implicació de tot el professorat i organització en 
l’horari escolar. 

- Millorar el rendiment dels alumnes. Les propostes van dirigides a que el professorat 
sigui més exigent amb ells en el sentit de donar importància a allò que és bàsic per 
assolir les competències de cada matèria. 

 

 

FAMÍLIES 

 

- Millorar la relació amb les famílies revisant els canals de comunicació amb el centre. 
Cal que els pares coneguin tot el que es fa a l’institut per poder acompanyar els seus 
fills en el camí formatiu. 

 

 

PROFESSORAT 

 

- Millorar el treball en equip entre els professors. El proper curs es mantindran les 
reunions de departament i s’incorporaran reunions de professorat per àmbits amb 
l’objectiu de programar i avaluar per competències. Aquestes reunions que es faran 
fora de l’horari lectiu tindran el format de seminari de formació. 

 

 

CONVIVÈNCIA 

 

- Revisar el funcionament de la mediació al centre i potenciar-la. 
- Implicar tot el professorat en la millora de la convivència (passadissos, gestió de les 

incidències...). 
- Millorar la gestió de les aules. El proper curs es farà una formació interna de centre 

sobre aquest tema. 
- Iniciar la redacció del projecte de convivència de centre. Participarem en la formació 

proposada pel Departament. 
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OBJECTIUS GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE CENTRE 

 

Com es recull en l’acord de coresponsabilitat, els objectius generals del centre són: 

- Millorar els Resultats Educatius 

- Millorar la Cohesió Social 

- Millorar la imatge de centre 

A aquests se sumen els objectius del projecte de direcció, document que també recull 

els anteriors i que n’afegeix objectius de caire organitzatiu i de lideratge i participació. 

Tots ells tenen en compte els trets d’identitat del Projecte Educatiu de Centre resumits 

tot seguit: 

 

VISIÓ 

 

Volem continuar impulsant l’ús de les noves tecnologies amb l’objectiu d’afavorir els 

coneixements i les destreses dels nostres alumnes i de facilitar i ajudar la tasca docent i 

organitzativa del centre. 

 

Volem afavorir la renovació pedagògica , mitjançant el treball competencial i la 

formació del professorat en la vessant de les noves metodologies a l’aula, treball per 

projectes. 

 

Volem fer partícips a les famílies en les estructures i iniciatives impulsades pel centre 

per tal que col·laborin en la tasca d’educar els seus fills. 

 

Volem consolidar les relacions amb les associacions i institucions ciutadanes del 

municipi. L’institut treballa conjuntament amb aquestes en l’elaboració de projectes i 

activitats que afecten a la comunitat municipal. 
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Volem que el nostre centre atengui totes les necessitats educatives i s’adapti als canvis 

socials amb reagrupaments, atencions individualitzades i metodologies d’aula. Creiem 

fonamental que el clima relacional de la comunitat educativa sigui amable i fomenti un 

bon ambient de treball . 

 

Volem disposar del grau d’autonomia suficient per aconseguir els objectius marcats 

(recursos administratius, tecnològics i pedagògics). 

 

VALORS 

 

Pluralisme ideològic i valors democràtics 

 

Partim de la realitat bàsica d’una societat plural en el terreny de les idees polítiques i 

creiem que la funció del centre en aquesta societat és orientar i ajudar els alumnes en 

el difícil aprenentatge de la convivència i de la solidaritat, sense dogmatismes ni 

imposicions arbitràries, que els ha de permetre una actitud crítica envers d’allò que els 

i ens envolta. 

 

Manifestem el nostre compromís amb el respecte i l’acceptació dels valors 

democràtics de solidaritat, respecte a l’altre i tolerància, actitud de diàleg, esperit 

crític, responsabilitat i autonomia. 

 

Aconfessionalitat 

 

El centre, pel fet de ser públic, és aconfessional d’acord amb els principis de respecte i 

de pluralisme ideològic de la nostra societat. 

 

Respectem profundament les confessions religioses de tots els membres de la 

comunitat escolar, exceptuant-ne aquelles que suposin adoctrinament, proselitisme 

i/o sectarisme. 
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Llengua 

 

Pretenem garantir un coneixement satisfactori del català i del castellà per a tot 

l’alumnat en finalitzar l’etapa de l’ESO. 

 

Partint de la legislació vigent, ens esforcem per fer de la llengua catalana la llengua 

vehicular de comunitat interna i externa, i alhora, llengua d’ensenyament, i procurem 

facilitar sempre, i de forma prioritària, que els no catalanoparlants aprenguin a 

desenvolupar-se amb normalitat amb la llengua catalana. 

 

 

Coeducació i multiculturalisme 

 

L’eix del model educatiu del centre es basa en el respecte a la persona, sigui quin sigui 

el seu sexe i la seva opció sexual, la seva raça, el seu origen, la seva condició 

econòmica, social i cultural, les seves creences i maneres de pensar i d’obrar, sempre 

que estiguin dins de les normes de convivència. 

 

 

Valors ambientals i salut 

 

Fomentem els coneixements, els procediments i les actituds que afavoreixen la 

preservació del medi natural i la millora de l’entorn físic i cultural. 

 

Treballem per inculcar a l’alumnat valors mediambientals, començant per totes 

aquelles petites accions que els siguin possibles de realitzar, com ara el reciclatge de 

paper, l’estalvi energètic i d’aigua, etc. 

 

Ens preocupem, de forma prioritària, de la salut física i psíquica de les persones que 

formen part de la comunitat educativa, especialment, de la prevenció de qualsevol risc 

o alteració de la salut general, individual i col·lectiva. 
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Valors d’esforç personal i esperit de superació 

 

Fomentem la disciplina com una de les bases imprescindibles de l’hàbit del treball i 

també com un dels pilars de la convivència dins del centre. 
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CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS 

Objectius pedagògics 

Millorar els resultats educatius 

Estratègies 

1. Treballar de manera transversal les competències mitjançant el treball 

per projectes i el Servei Comunitari. Implementar el treball de la 

competència digital a l’aula.  

- Treball competencial per projectes i Treball 

Personal: 

- Aplicació del treball per projectes. 

Aplicació d’aquesta metodologia a les 

matèries de Física i Química i C. Socials de 

2n d’ESO; a la matèria de Llengua anglesa 

de 1r i 2n d’ESO i de manera 

interdisciplinar 3 cops al llarg del curs a 1r 

d’ESO. 

- Introducció en l’horari d’una sessió diària 

de treball personal en la que es potenciarà 

l’autonomia i la responsabilitat de manera 

que el propi alumne triï les tasques a fer 

amb l’objectiu de millorar els resultats 

acadèmics dels alumnes de 1r i 2n d’ESO. 

- Competència digital: 

- Implementació a l’aula de les 

competències i continguts digitals per 

nivells a partir dels acords d’equip docent. 

- Aplicació del projecte Let’s go. 
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- L’objectiu d’aquest projecte és millorar la 

competència en llengua anglesa dels 

alumnes de 2n d’ESO. Hi haurà reforç a 

l’aula amb el suport de voluntaris nadius. 

- Servei Comunitari. 

- Aquest curs només s’aplicarà a 3r d’ESO. A 

1r i 2n d’ESO es fa bianualment. 

2. Mantenir i ampliar l’atenció a la diversitat en especial en les matèries 

instrumentals i en llengua anglesa mitjançant grups homogenis en els 

que s’atengui els diferents perfils i necessitats. 

 Seguiment dels grups flexibles a 3r i 4t d’ESO. 

 Seguiment del suport a l’aula en els grups de 1r i 2n 

d’ESO. 

 Revisió de la composició dels grups trimestralment 

per tal de fer canvis si escau. 

 Seguiment i millora del treball en xarxa amb les 

escoles de primària, l’altre institut del municipi, el 

PEEBV i la Fundació Autònoma Solidària quant al 

projecte Let’s go. 

 Coordinació del professorat amb la presència de 2 

professors a l’aula. 

 

Millorar la cohesió social 

 

Estratègies per millorar l’absentisme: 

- Fer el seguiment els mecanismes d’informació a les famílies i 

agilitzar el traspàs d’informació i coordinació amb els serveis 

externs. 

- Activació de mesures preventives com l’acollida individualitzada de 

l’alumnat i de les seves famílies. 



 

13 

Institut Federica Montseny 
Programació General Anual 2017-18 

 

- Revisió mensual dels casos d’absentisme a la Comissió d’Atenció a la 

Diversitat. 

- Actuació amb el claustre per sensibilitzar en temes de desafecció 

escolar. 

 

Estratègies per disminuir l’abandonament escolar: 

- Aplicació de mesures d’acollida individual i/o d’escolarització més 

flexibles com és la diversificació curricular de 4t d’ESO. 

- Seguiment de l’aplicació del projecte Comenius Regio per a alumnes 

amb risc d’abandonament prematur. 

- Impuls de l’orientació des de la tutoria de grup i de seguiment amb 

el suport d’agents externs i la Tècnica d’Integració Social del centre. 

 

Estratègies per millorar la comunicació amb tota la comunitat educativa: 

- Millorar la participació dels alumnes potenciant la figura del delegat. 

- Potenciació de la figura del delegat. Continuar el 

treball iniciat amb la junta de delegats, donar 

autonomia als alumnes en l’organització 

d’activitats lúdiques i participació en les tutories 

de grup. 

 

- Major participació de les famílies al centre. 

 

- Major participació de les famílies al centre. 

Continuar fomentant una comunicació constant 

entre el centre i les famílies (tutories, reunions, 

circulars, internet...), fer-les partícips del Projecte 

Educatiu de Centre (formant part del Consell 

Escolar, prenent iniciatives mitjançant la nova 

AMPA, organitzant activitats lúdiques per a tota la 
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comunitat educativa...) i valorar i promoure les 

aportacions que poden fer respecte al 

funcionament del centre. 

 

- Introduir la figura del delegat de cada classe 

representant a les famílies. 

 

                               -Millorar el clima de centre 

- Redefinir el PAT del primer cicle de l’ESO des dels equips 

educatius i fer seguiment mitjançant les reunions 

coodinador-tutors.  

- Continuar amb l’aplicació del Projecte Escolta’m de 1r a 

4t d’ESO.  

- Inici de la redacció del Projecte de Convivència. 

- Treball en xarxa amb els agents externs en la construcció 

d’un nou pla de convivència al centre. 

- Millorar la relació professor-alumne mitjançant formació 

en gestió d’aula. 

Millorar la imatge del centre 

Consolidar i mantenir els projectes de centre: 

- Projectes de llengües estrangeres  

- Continuant en la línia d’apropar l’alumnat a 

contextos diferents lingüísticament per tal de 

crear la necessitat d’aprendre altres llengües per 

tercer any s’aplica el projecte de Llengües 

estrangeres on es potenciarà l’ús de les dues 

llengües estrangeres del centre (anglès i francès) 

d’una manera més competencial i lúdica. 
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Aquest projecte s’organitza al llarg d’una setmana 

en la que es fan activitats centrades en les 

llengües anglesa i francesa. 

 

Projecte Ciència. 

Aquest projecte es focalitza en dos centres d’interès:  

- La Setmana de la Ciència. Durant dues 

setmanes cada curs s’organitzaran 

activitats orientades a despertar les ganes 

d’aprendre i aconseguir que tot l’alumnat 

sigui conscient de viure aquesta setmana. 

- Experimentàlia. Aquesta proposta pretén 

donar continuïtat a un projecte educatiu 

que es va iniciar fa nou anys (2008), Es 

treballen aspectes relacionats directament 

amb la ciència, amb tallers i espectacles 

que presenten els continguts curriculars de 

les matèries de ciències des d’un punt de 

vista més lúdic. 

 

Altres 

Continuarem participant en projectes externs que incideixen 

directament en la millora de resultats, aquests són el Campus 

Ítaca (per alumnes de 3r d’ESO) i el Programa Argó (per alumnes 

de Batxillerat), ambdós organitzats per la Universitat Autònoma de  

Barcelona.  

 

Consolidar la relació amb l’entorn, escoles, institut i ajuntament. 

 

    -Participació de forma activa en les comissions del Pla Educatiu d’Entorn de Badia del 

Vallès. 
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La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) fa 

referència a la necessitat de proporcionar una educació de 

qualitat a tota la ciutadania, amb la necessària participació 

de tots els membres de la comunitat educativa. En aquest 

sentit el PEEBV té com a grans objectius:  

 

1. Aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes 

les seves dimensions: personal, social, acadèmica i 

laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin 

una identitat personal, rica i equilibrada, adquireixin 

les competències necessàries per respondre de forma 

satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i tinguin 

les habilitats socials i les actituds idònies per conviure 

a la societat actual. 

2. Promoure la cohesió social a través de l’educació 

intercultural, l’equitat i el foment de l’ús de la llengua 

catalana, per contribuir a crear un espai comú de 

valors compartits per tota la ciutadania que, des del 

respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència. 

Volem continuar participant de forma activa en totes les 

comissions del pla, amb l’objectiu d’unir esforços i coordinar 

accions amb l’única meta d’arribar a l’èxit educatiu dels 

nostres alumnes.  

 

Manteniment i millora dels canals de comunicació els Serveis Externs i les escoles de 

l’entorn. 

Aquest any volem continuar amb  la coordinació amb les escoles 

de primària i  consolidar la relació amb l’altre institut del 

municipi. Es farà un seguiment d’aquesta comunicació i 

s’intentarà ampliar i/o millorar en aquells aspectes que es cregui 

oportú. 
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En concret participem en els espais primària-secundària general, 

de matemàtiques i d’anglès.  També es continuarà amb les 

reunions entre les direccions dels centre, la reunió de Secretaris i  

la de professors d’Educació Física. 

Enguany ens plantegem elaborar i aplicar diferents projectes 

amb les escoles de primària del municipi. El contingut dels 

projectes té com a objectiu millorar la competència en llengua 

anglesa i millorar la competència social. 

 

Manteniment de la plataforma del centre. 

La nostra pàgina web és una finestra a l’exterior del centre. 

Creada el curs 2011-2012 és una eina de comunicació molt potent 

que cal mantenir-la i millorar-la. És clau per a la comunicació amb les 

famílies i com a targeta de presentació de l’institut. Fa quatre cursos 

es va introduir un programa que millora la informació sobre 

absentisme i incidències a les famílies. Aquest curs es millorarà la 

comunicació amb les famílies i es continuarà en el disseny de la 

pàgina amb el suport NODES on es centralitzarà la informació de les 

activitats i aspectes d’interès per als alumnes i les famílies. 

 

Objectius organitzatius i econòmics 

 

- Impulsar i actualitzar els espais de coordinació per 

afavorir el treball en equip. 

- Millorar el funcionament de les reunions, 

en especial les d’equips docents treballant 

continguts més pedagògics: 

i. Treball interdisciplinar de matèries 

ii. Unificar criteris de presentació de 

treballs i exposicions orals 

iii. Introduir el treball cooperatiu. 
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iv. Treballar l’avaluació (criteris, com 

s’avalua?) 

v. Treball de la competència digital 

per nivells 

- Introduir reunions de professorat d’àmbit 

per programar i avaluar per competències. 

 

- Actualitzar i tenir al dia la documentació del 

centre. 

- Actualitzar anualment els documents 

redactats i aprovats pel Consell Escolar i el 

Claustre per tal de mantenir-los vius i al 

dia amb la participació del Consell Escolar. 

 

Objectius de lideratge i foment de la participació 

- Establir una relació directa des de la direcció amb 

el personal del centre mitjançant reunions en 

petit grup i personals.  

- Valorar el treball individual i col·lectiu de manera 

expressa i pública.  

- Cuidar l’ambient de treball també a nivell de 

relacions personals fomentant espais lúdics de 

trobada dins i fora del treball. 

- Distribuir tasques de manera raonada i 

consensuada. 

- Ampliar l’equip directiu amb la incorporació de les 

coordinadores de nivell. 
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CALENDARI I HORARI GENERAL DE LES ACTIVITATS DEL CENTRE 

 

Assistència dels professors al centre des del dia 1 de setembre de 2017 

 

Inici curs: 12 de setembre 

. Presentacions ESO i Batxillerat: 12 i 13 setembre 

. Inici classes ESO i Batxillerat: 14 setembre 

 

Vacances de Nadal:  23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 

Vacances Setmana Santa: del 24 de març al 2  d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

 

Final curs: 22 de juny 

Festes locals: 21 de maig  

Dies festius de lliure disposició: 7 de desembre, 12 de febrer i 30 d’abril. 

 

Lliurament de notes:  

. ESO I 1r de Batxillerat: 

 22 de desembre, 23 de març  i 26 de juny. 

. 2n Batxillerat:  

24 de novembre, 23 febrer i 18 de maig. 

Horari marc alumnes: 8.00 a 14.30h 

 

Horari festes de centre (Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi. Cloenda Setmana Llengües 

estrangeres..): 09:00 a 13:00h 
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Horari setmana Treball de Síntesis, Projecte de Recerca i Treball de Recerca: 09:00 a 

14:00h 

 

Els alumnes de 1r de Batxillerat la darrera setmana de curs només assisteixen a fer 

les proves de recuperació i per començar a elaborar el Treball de Recerca. 

 

Proves extraordinàries d’ESO i 1r de Batxillerat: 

Dies 3 i 4 de setembre de 2018 

 

Proves extraordinàries de 2n de Batxillerat: 

Del 18 al 22 de juny de 2018 

 

Reunions amb famílies: 

Dimecres 7 de setembre de 2017 a les 16:00h, famílies 1r d’ESO 

Dimecres 6 d’octubre a les 17:30h, famílies 2n, 3r i 4t d’ESO 

Dimecres 6 d’octubre a les 18:00h, famílies Batxillerat 

Dimecres 2 de maig a les 17:30h, reunió orientació famílies 3r, 4t d’ESO i 2n de 

Batxillerat 
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HORARI 

 

 

Les reunions de professors es faran els dilluns i dimecres a la tarda, de 15.45 a 17.45h: 

- Dilluns: sessions d’avaluació i interavaluació, i formació. 

- Dimecres: reunions equips docents, claustres i reunions de consell escolar. 

 

 

 

 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres dijous divendres 

08:00-09:00 Sessió Sessió Sessió sessió sessió 

09:00-10:0 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

Esbarjo (15 min)      

10:15-11:15 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

11:15-12:15 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

Esbarjo (15 min)      

12:30-13:30 Sessió Sessió sessió sessió sessió 

13:30-14:30 Sessió Sessió sessió sessió sessió 
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Festes tradicionals del centre 

 

En cada trimestre s'han previst uns dies d'activitats culturals complementaries, de 

caire especial i tradicional, que es realitzen en el recinte educatiu. 

De la programació específica d'aquestes activitats s'encarrega el Coordinador 

d'Activitats i Serveis Escolars, amb la col·laboració de departaments i professors, en 

funció de les activitats. 

 

Les més importants són: 

- Sortida tutoria: 31 octubre 

- Festa de Nadal: 22 de desembre. 

- Carnaval: 9  de febrer. 

- Sant Jordi: 23 d’abril. 

- Festa de Graduació 4t d’ESO i 2n de Batxillerat: 28 de juny (poden haver canvis). 
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PERSONAL – CÀRRECS I FUNCIONS 

 

Les funcions del diferents càrrecs es troben descrites al document Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre aprovades per Consell Escolar el març de 

2013 i revisades aquest curs. 

Càrrecs i equips educatius  

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL DE DIRECCIÓ 

 Direcció Maite Serrano 

Cap d’Estudis Carmen Machí 

Secretària Gemma Vallduriola 

Coordinadora Pedagògica Queralt Ciganda 

Coordinadora 1r i 4t ESO Montse Martínez 

Coordinadora  2n i 3r ESO Roser Font 

COORDINACIONS 

Coordinador Informàtic Rafael Fernàndez 

Coordinadora TAC Isabel Sandoval 

Coordinador Riscos Víctor Gómez 

Coordinador Activitats Miki Cortés  

Coord. Biblioteca/Revista Maite Incinillas / Jaume 
Piñol 

CAPS DE DEPARTAMENT 

Àmbit Sociolingüístic Sònia Herrero 

Àmbit Científic-Tecnològic Ivan Vera 

USEE 

Judith Vich (Tutora de la unitat) 

Mercè Macías 

Eva Moreno 

COORDINADORS CONVIVÈNCIA 

1r ESO Montserrat Martínez 

2n ESO Arnau Cortés 

3r ESO Juan Manuel Vázquez 

4t ESO Eugènia Vázquez 

EQUIP EDUCATIU  1r ESO 

 Tutor 1r ESO A Víctor Gómez 

Tutor 1r ESO B Pilar Grauges 

Tutor 1r ESO C Ascensió Vinyals 

Tutor 1r ESO D Clara Pastor 

Tutor seguiment Montse Martínez 

Tutor seguiment David Gázquez 

Tutor seguiment Enric Cladellas 

EQUIP EDUCATIU  2n ESO 

 Tutor 2n ESO A Lucrecia Velázquez 

Tutor 2n ESO B Francesc Rocamora 

Tutor 2n ESO C Isabel Sandoval 

Tutor 2n ESO D Ivan Vera 

Tutor seguiment Queralt Ciganda 

Tutor seguiment Roser Font 

Tutor seguiment Esther Garcia 

EQUIP EDUCATIU  3r ESO 

 Tutor 3r ESO A Maite Incinillas 

Tutor 3r ESO B Alberto Hernando 

Tutor 3r ESO C Ivan Hileno 

Tutor seguiment Roser Font 

Tutor seguiment Juan Manuel Vázquez 

Tutor seguiment Esther Garcia 

Tutor seguiment Gemma Vallduriola 

EQUIP EDUCATIU  4t ESO 

 Tutor 4t  ESO A Miki Cortés 

Tutor 4t  ESO B Eugènia Vázquez 

Tutor 4t ESO C Alejandro Calderón 

Tutor seguiment Enric Cladellas 

Tutor seguiment Montse Martínez 

Tutor seguiment Carlos Aparicio 

Tutor seguiment Maite Serrano 

TUTORS BATXILLERAT 

1r Batxillerat Júlia Llopis 

2n Batxillerat Sònia Herrero 



 

24 

Institut Federica Montseny 
Programació General Anual 2017-18 

 

 

CONSELL ESCOLAR 

Les funcions del Consell Escolar del centre es troben detallades a les NOFC aprovades 

el març de 2013. La composició d’aquest òrgan col·legiat és la següent: 

Equip Directiu  

Maite Serrano (directora) 

Carmen Machí (Cap d’Estudis) 

Gemma Vallduriola (Secretària) 

Professors 

Queralt Ciganda 

Juan Manuel Vázquez 

Eugènia Vàzquez  

Ivan Vera 

Enric Cladellas 

Antoni Monzonís 

Membre PAS 

Pilar Amor 

Pares d’alumnes 

  Esther Hernando 

Mª Luisa Garcia 

Alumnes 

Lucia Conde 

Mar Muñoz 

Mireia Vásquez 

Representant de l’AMPA 

Toñi Delgado Pérez 

Representant de l’Ajuntament 

Sílvia Camps 

Ivan Sanz 
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El Consell Escolar compta amb dues comissions: 

Comissió permanent: 

Aquesta comissió té les competències que expressament li delega el Consell Escolar. 

L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del Centre no són 

delegables. Està formada pe: Maite Serrano, Carmen Machí, Maria Luisa Garcia i Lucia 

Conde. 

Comissió econòmica: 

La Comissió Econòmica està integrada per la directora, la secretaria, un membre del 

professorat, un pare o mare i un membre de l'alumnat . 

La comissió està formada per: Maite Serrano, Gemma Vallduriola, Eugènia Vázquez, 

Esther Herrando i Mireia Vásquez.  

Comissió de convivència: 

Aquesta comissió està formada per la directora, un representant dels alumnes, dos 

representants de les famílies, un professor per a cada nivell educatiu i la Tècnica 

d’integració Social. La comissió es reuneix un cop al trimestre per valorar les 

incidències i sancions del curs. Igualment aportarà millores a la convivència del centre. 

La comissió està formada per: Maite Serrano, Montserrat Martínez, Arnau Cortés, Juan 

Manuel Vázquez, Eugènia Vázquez, Anna Moreno, Mar Muñoz, Esther Hernando i Mª 

Luisa Garcia. 
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PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DOCENTS i PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE 

La programació de les activitats docents es recull a les diferents programacions de 

departament. Les programacions didàctiques de matèria per a les famílies estan 

disponibles a la pàgina web de l’institut. 

Els criteris d’avaluació i recuperació de les matèries es troben al document dels 

aspectes curriculars de centre del PEC. 

MATÈRIES SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

ESO 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO 

CATALÀ 2 3 3 3 

CASTELLÀ 2 3 3 3 

MATEMÀTIQUES 3 3 4 4 

ANGLÈS 3 3 3 3 

SOCIALS 3 3 3 3 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 0 2   

FÍSICA I QUÍMICA 0 3 2   

TECNOLOGIA 2 2 2   

MÚSICA 2 2 0   

ED. VISUAL 2 0 2   

ED. FÍSICA 2 2 2 2 

RELIGIÓ / CVE 0 0 1 1 

OPTATIVES* 0 2 2 1 

TP 5 3     

OPTATIVES ESPECÍFIQUES       9 

          

TUTORIA 1 1 1 1 

TOTAL  30 30 30 30 

          

OFERTA D’OPTATIVES 

2 ESO 3 ESO 4 ESO 

FRANCÈS  FRANCÈS  COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES  

INFORMÀTICA  NARRACIÓN DIGITAL  BIBLIOTECA  

MITOLOGIA  CULTURA CLÀSSICA  TALK LIKE A NATIVE 

LA BÍBLIA: MOLT MÉS DEL 
QUE IMAGINES  

NARRACIÓ DIGITAL  EINES BAT. CIENTÍFIC  

PARINCIPIS DEL DIBUIX  APRENDRE, CUINAR, 
MENJAR I VIURE  

ORIENTACIÓ VOCACIONAL 

MEDIACIÓ (AD2) EMPRENEDORIA   

NARRACIÓN DIGITAL  
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MATÈRIES BATXILLERAT 

 
1rBatx. 2n Batx 

P
A

R
T 

C
O

M
U

N
A

 

Ll. Catalana i literatura 2 2 

Ll. Castellana i literatura 2 2 

Ll. Estrangera (Anglès) 3 3 

Filosofia 3 - 

Història de la filosofia - 3 

Educació física 2 - 

Ciències per al món contemporani 2 - 

Història - 3 

Tutoria - 1 

Tutoria 1 - 

TOTAL 14 14 

P
A

R
T 

D
IV

ER
SI

FI
C

A
D

A
 

Modalitat: Ciències i Tecnologia     

Matemàtiques 4 4 

Química  4 4 

Física 4 4 

Biologia/T.Industrial 4 4 

Modalitat: Humanitats i C.Socials     

Llatí /Matemàtiques de les C.S 4 4 

Geografia/HCM 4 4 

 Lit Cat /Lit Cast 4 4 

Economia de l’empresa/Grec 4 4 

TOTAL 16 16 
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BATXILLERAT EN 3 ANYS 

1r ANY 2n ANY 3r ANY 

MATÈRIA HORES MATÈRIA HORES MATÈRIA HORES 

Llengua catalana I 2 Història 3 Llengua catalana II 2 

Llengua castellana 
I 

2 Filosofía 3 Llengua castellana II 2 

Llenguaestrangera 
I 

3     Llenguaestrangera II 3 

Eduació Física 2         

Filosofia 2         

CMC 2         

Mates I/Llatí 
I/MACS I 

4 Biologia I/Tecno I 
/Literatura 
Catalana 

4 Física II/HMC 4 

Química I / Grec 
I/Economia I 

4 Física I/Geografia 4 Biologia II/Tecno II/ 
Literatura Castellana 

4 

    Química II/ 
LlatíII/MACSII 

4 Matemàtiques II/Grec 
II/Economia II 

4 

    Treball Recerca       

Tutoria 1 Tutoria 1 Tutoria 1 

TOTAL 22   19   20 
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PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT . 

 

Gestió d’aula 

    

Objectius    

- Millorar la convivència en el centre i atendre les necessitats d'alguns 

alumnes amb transtorns de conducta.    

 

Continguts    

.Adquirir recursos i estratègies d’ensenyament i aprenentatge tenint en compte la 

diversitat de l’alumnat. 

Estratègies pedagògiques per a la reducció de la conflictivitat. Acompanyament, 

orientació del alumnat. 

Analitzar les causes principals de conflictes i planificar la reposta educativa. 

Capacitar el professorat per a la prevenció de la conflictivitat a l’aula. 

   

Programació competencial per àmbits 

Objectiu 

 

Aquesta formació entre iguals pretén revisar, supervisar i posar en comú les metodologies 

aplicades a l’aula del professorat del centre i com aquestes es reflecteixen en les 

programacions didàctiques i s’ajusten a la nova normativa. 

Igualment volem fer un acompanyament en l’aplicació del nou decret d’avaluació de 

secundària que es preveu posar en funcionament el proper curs. 
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Estratègies: 

 

1. Millorar el treball en xarxa entre els departaments didàctics del centre. 

2. Programar per competències.  

3. Avaluar per competències. 

Continguts 

- Definició de competència 
- Característiques de les competències 
- Anàlisi del Decret de l’ESO 
- Programacions didàctiques ajustades a la normativa 
- Enfocament globalitzador 
- Anàlisi del nou Decret d’avaluació de l’ESO 
- L’avaluació de competències 

• Esquema del procés d’avaluació de competències 
• Característiques del procés d’avaluació de competències 
• Estratègies per a l’avaluació per competències 

 

Metodologia: 

 La metodologia serà molt pràctica. Es faran dos equips de treball: un integrat pel professorat 

de l’àmbit lingüístic i social, juntament amb el de música i visual i plàstica, i l’altre pel 

professorat de l’àmbit científic-tecnològic i matemàtic. Es revisaran les programacions fetes 

pels departaments didàctics i s’adequaran a la normativa vigent. Es treballarà l’avaluació per 

competències per poder, en acabar el curs, valorar els alumnes seguint els criteris del nou 

Decret d’avaluació. 

Calendari: 

La formació tindrà una durada de 20 hores. Les sessions seran de 2 hores dilluns a la tarda (a 

concretar). Una part de les hores d’acreditació no serà de presència al centre (12 presencials, 8 

treball personal).  

Avaluació: 

Els indicadors d’avaluació seran els següent: 

- Acompliment del calendari de sessions i assistència. 
- Grau de satisfacció dels participants en el curs (qüestionari). 
- Documents elaborats a partir del treball de les sessions.  
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Seminaris  de coordinació de primària-secundària de Badia del Vallès (general, 

matemàtiques i Ll. Anglesa) 

 

Descripció   Seminari de continuïtat format per mestres de sisè de primària, caps 

d'estudi, coordinadors pedagògics i professors de primer cicle de l'ESO dels 

centres educatius de la zona.  

    

Objectius   . Coordinar aspectes diversos d'ambdues etapes educatives. 

. Iniciar el treball sobre la competència en llegua. 

. Coordinació entre els Directors dels centres del municipi. 

. Coordinació entre els Caps d’Estudis dels centres del municipi. 

. Coordinació entre els Secretaris dels centres del municipi. 

. Coordinació entre els professorat d’Educació Física del municipi. 

    

Continguts   . Reflexió sobre la pràctica a l'aula i anàlisis, des d'una perspectiva 

competencial , de les activitats que s'estan duent a terme en els centres de 

Badia. 

. Coordinar tots els aspectes relatius a les funcions dels equips directius.  

 

Formació USEE 

 

Intercanvi d'experiències de professionals d'escoles per aprofundir i desenvolupar 

temes comuns d'interès, així com per analitzar propostes i materials d'aplicació a 

l'aula.   

Objectius    

 Facilitar la coordinació de les USEE dels centres. 

 Intercanviar experiències, recursos, estratègies i actuacions. 

 Compartir la pràctica educativa, objectius i criteris en relació a la inclusió des de 

la vessant del suport d’EE. 
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 Reflexionar sobre la pròpia pràctica. 

 Aprofundiment en la gestió dels problemes de conducta    

Continguts    

- Gestió dels problemes de conducta, TDAH i Altes capacitats 

- Estratègies per a l'atenció als alumnes USEE en el context natural de l’aula, tant a 

nivell general de gestió i organització de l’aula, com de suport personalitzat.  

Seminari TAC 

L’objectiu d’aquesta proposta és sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del 

territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant des de l’Àrea TAC espais de 

coordinació i documentació sobre temes específics, ja sigui de forma presencial o bé 

telemàtica.  

Per aquest curs 2017-2018 es proposen els següents objectius:  

Universalitzar l’accés als Seminaris a tots els centres públics i privats de Catalunya  

Coordinar les propostes de Seminaris creant sinergies amb altres seminaris de 

temàtiques similars  

Es tracta d’una proposta oberta que vol facilitar suport i recursos per a l’organització i 

desenvolupament de les sessions dels seminaris de formació que es vehicularan a 

través d’un espai de comunicació i intercanvi de la Xarxa Docent del professorat de la 

XTEC, el grup “Seminaris TAC”.  

Formació projecte de convivència 

 

D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix 

l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius 

dins el marc del Projecte educatiu de centre, els centres educatius del Servei 

d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el 

marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020. 

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu 

http://educat.xtec.cat/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
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desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la 

convivència i la gestió positiva dels conflictes.  

En aquest sentit, el Departament d'Ensenyament ofereix una formació a centre per tal 

d’orientar a desenvolupar aquest projecte. Aquesta formació es farà aquest curs amb 

la presència de 3 professors que actuaran com a grup impulsor.  

 
 
 

Seminari de secretaris de zona 

 

Seminari de secretaris de primària i secundària de la zona, on es comparteixen criteris 

d’actuació sobre la gestió econòmica, acadèmica i administrativa dels centres i es resolen 

dubtes.  

Grup Competència Matemàtica (Hipàtia) 

Aquest taller organitzat per la Inspecció d’educació dels Serveis Territorials del Vallès 

Occidental té com a objectiu el treball de la competència matemática a partir del 

treball en xarxa l’ensenyament/aprenentatge i l’avaluació de la competència 

matemàtica. 

L’organització del taller es fa mitjançant un grup impulsor que assisteix a les sessions 

de xarxa de centres i un grup de treball al centre que desenvolupa les propostes. 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Objectiu 1:Millorar els resultats educatius 

Indicador Situació inicial Valor a assolir 

Índex d’alumnes que promocionen a l’ESO 95% 95% 

Índex d’alumnes que promocionen al Batxillerat 80% 85% 

Índex d’alumnes que aproven les matèries 

instrumentals 

85% 85% 

Índex d’alumnes que superen les proves externes 68% 80% 

Objectiu 2: Millorar la cohesió social 

Indicador Situació inicial Valor a assolir 

Índex d’absentisme 1,5% 0% 

Índex d’abandonament 1% 0% 

Grau de satisfacció de la comunitat educativa 80% 85% 

Objectiu 3: Millorar la imatge del centre 

Indicador Situació inicial Valor a assolir 

Grau de satisfacció dels alumnes i professors que 

participen en els projectes 

95% 100% 

Índex de participació en les comissions i reunions amb 

entitats externes 

100% 100% 

Objectiu 4: Millorar l’organització del centre 

Indicador Situació inicial Valor a assolir 

Grau de satisfacció del professorat sobre el 

funcionament de les reunions 

83% 90% 

Índex de revisió dels documents (anual) 100% 100% 
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Índex de comunicacions de la gestió econòmica (anual) 100% 100% 

Objectiu 5: Millorar el lideratge 

Indicador Situació inicial Valor a assolir 

Grau de satisfacció dels personal del centre respecte al 

funcionament 
80% 95% 



SORTIDES 17-18 

1rESO SORTIDA DATA 

Tutoria Tutoria Malgrat 31/10 

81 Parc Güell 22/2 

 Museu Història  

 Sortides Ciències 13/10 
2n 
Trimestre 

   

                                 

2nESO SORTIDA DATA 

Tutoria Tutoria Cat. Minia 31/10 

89 Cosmocaixa 12/12 

 Teatre català 25/1 

 Museu Història 2/2 
Projectes Sortides diverses  

 

3rESO SORTIDA DATA 

Tutoria Vall Paradís 31/10 

68 Orientació Virtual  

 Picalletres  

 Museu Tecnològic  

 

4rESO SORTIDA DATA 

Tutoria Esape Room 31/10 

65 Casa Verdaguer  

 Taller BCN activa  

 TV3 2/2 

 

COLÒNIES EMPÚRIES  1r i 2n ESO  13, 14 I 15 JUNY 

PORTAVENTURA   8 JUNY 

VIATGE FI DE CURS DEL 18 AL 22 JUNY 

Sortides puntuals per badia del Vallès i entorn  proper relacionades amb el curriculum de les 

matèries 
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BATXILLERAT:  31/10 Sortida tutoria a Barcelona 

14/12 terra baixa 

                    16/1  la casa de Bernarda Alba 

                    15/1  Microscopia UAB (BIO 1r i 2n)  

   INNY (alumnes Economia d’empresa de 2n de Batx) 

   Sortida Microscopia (encara per confirmar) 

       

 


