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Institut Moianès

Introducció

El projecte «Som un pinya!» neix amb la intenció de donar coherència al conjunt de projectes i

activitats que es venen realitzant en el nostre centre i que tenen com a missió desenvolupar els

trets d'identitat del nostre centre, recollits al PEC, en els punts següents:

3. Entenem l'educació com a procés integral.

L'institut entén l'educació com un procés que inclou els diferents aspectes que integren la

personalitat  de  l'alumne  procurant  que  desenvolupi  al  màxim  les  seves  capacitats

cognitives i humanes.

3.1. Potenciar el creixement intel·lectual, afectiu, emotiu i social i vetllar per tal que

les activitats pròpies de l'institut possibilitin i potenciïn l'adquisició d'uns  procediments i uns

hàbits de treball, seqüenciats i coordinats, com a base del progrés personal de l'alumne/a

9. La nostra modalitat de gestió institucional és democràtica i participativa. La idea

d'un institut democràtic implica la necessitat d'una participació real i efectiva en la seva

gestió de tots els estaments que el componen, per mitjà dels representants elegits per cada

un d'aquests estaments. Famílies, alumnat, professorat, personal no docent, institucions i

associacions que intervenen en la vida de l'Institut han de crear una comunitat dotada de

comunicació i vies clares de coordinació i gestió, on cadascú des del seu àmbit i utilitzant

els canals adequats disposi del dret i la possibilitat real d'intervenir.

9.1. Establir una bona xarxa de comunicació i diàleg entre els diferents estaments

implicats, tot vetllant per la qualitat en les relacions.

9.2. Potenciar la participació de tota la comunitat educativa en els òrgans col·legiats

de govern de l'Institut.

9.3  Potenciar  la  participació  de  tota  la  comunitat  educativa  en  la  gestió  de  les

activitat i els processos d'ensenyament-aprenentatge

Som una pinya! És  doncs  un  projecte  que  es  realitza  a  l’Institut  Moianès  i  que  explica  els

objectius, estratègies i activitats que es realitzen per tal que el nostre alumnat pugui adquirir les
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Institut Moianès

competències que els permetin actuar com a ciutadans responsables i desenvolupar els diferents

aspectes cognitius i socials de la seva personalitat.

Com a projecte de centre s'ha iniciat aquest curs 2016-17, malgrat que moltes de les actuacions ja

estan recollides en el nostre pla estratègic des del 2006.
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Institut Moianès

 1 Context del projecte.

 1.1 Anàlisi de l'entorn:

L’INS Moianès està ubicat a Moià. Els Centres d’educació Primària adscrits al nostre Institut són:

CEIP Josep Orriols, de Moià; Escola Pia, de Moià, CEIP L’Estany, de Santa Maria de l’Estany i el

CEIP de Collsuspina, de Collsuspina. També tenim adscrit el centre de secundària Institut-Escola

Castellterçol, de Castellterçol, d’on ens arriben alumnes de Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze de

Safaja  i  Granera  per  cursar  batxillerat.  Actualment  s’hi  imparteixen  en  règim  diürn  l’educació

secundària obligatòria completa, el batxillerat en les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials,

Ciències i  tecnologia,  i  el  cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a les persones en situació de

dependència

 1.1.1 Població

Moià té en l’actualitat 5.865 habitants un 76’9% dels quals són nascuts a Catalunya, un 10,8% a

diverses regions espanyoles i un 12,3% han arribat de diversos països del món, més de la meitat

dels quals provinents de Sud-Amèrica. En conjunt, el 85,7% de la població sap parlar en català.

Per nivells instructius de formació escolar podem classificar la població en: sense títol 10,7% ; títol

de 1r. grau 12,3%; títol de 2n. grau; 58,1 %; títol universitari 18,8%. L’any 2000 Moià tenia 3.988

habitants, i en el període que va des de l’any 2000 al 2008, va guanyar més de mil cinc-cents

habitants, tenint un creixement a partir d’aquest any més moderat fins a arribar a la xifra actual de

5865 habitants. Aquest fet s’ha reflectit en el creixement del nostre centre, que, dissenyat com a

centre de dues línies d’ESO i una de batxillerat, fa més de 10 anys que té 3 línies d’ESO, uns set

anys que tenim dues línies de batxillerat, i fa cinc anys que impartim el cicle formatiu de grau mitjà,

amb els problemes d’espai que d’això se’n deriven.

 1.1.2 Professorat

El Claustre està format per 43 professors i  professores,  dels quals 10 tenen destí  definitiu  al

Centre. Tots ells imparteixen les classes en català excepte els de llengua castellana, anglesa i

francesa.
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Institut Moianès

 1.1.3 Alumnat

En  l’actualitat  el  nombre  d’alumnes  supera  els  400  alumnes,  el  10%  dels  quals  és  d’origen

estranger  (Equador,  Rep.  Dominicana,  Veneçuela,  Argentina,  Uruguai,  Xile,  Romania,  Ucraïna,

Rússia, Gàmbia, Marroc, Mali, Índia, Xina, ...). Es troben agrupats en 17 grups: 12 grups d’ESO, 4

de batxillerat i 2 mitjos grups de formació professional (modalitat de zona de baixa densitat)

 1.1.4 Llengua vehicular

Al centre la llengua vehicular en l’ensenyament, en l’aprenentatge i en les relacions interpersonals

és majoritàriament la catalana. Durant molts anys hem disposat d’aula d’acollida, que ajudava que

l'alumnat nouvinguts al país poguessin entendre i comunicar-se molt aviat en la nostra llengua.

Actualment no disposem d’aquest recurs.

 1.1.5 L’espai

L’edifici actual és el resultat de l’ampliació sobre l’antic institut de batxillerat. L’any 2000 es va

inaugurar la part  més nova, que dotava al  centre amb les instal·lacions necessàries per a un

institut de dues línies. L’any 2002 es van construir dues aules més en un queixal de l’edifici antic

davant del creixement de grups d’ESO. Tot i que al 2006 es van construir dues aules més a sobre

de les construïdes el 2002, i de la instal·lació d’un mòdul prefabricat amb dues aules grans i una

d’auxiliar, continuem pendents d’una ampliació que doti al centre de les instal·lacions necessàries

per a un institut de tres línies d’ESO, dues línies de batxillerat i una línia d’FP. Aquesta manca

d’espai condiciona bastant les activitats de l’institut. Les aules específiques de què disposem són:

d’informàtica, de tecnologia, de visual i plàstica, dos laboratoris (de Física i química i de ciències

naturals), de música, d’FP i la biblioteca. Però molt sovint aquests espais han de ser utilitzats per

fer-hi classes ordinàries (matèries optatives, desdoblaments, etc.) i perden així la funció de recurs

didàctic que els és pròpia.

Actualment tenim totes les aules (tret del mòdul prefabricat i el laboratori de Física i Química) amb

canó, ordinador i connexió a internet.

Les aules de 1r i 2n tenen una distribució física que afavoreix la participació, l'intercanvi d'idees,

la col·laboració, i el treball cooperatiu. Estan col·locades permanentment en grups de 4 o 5 taules.
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 2 Línia metodològica del centre

Es fomenten la innovació educativa i les metodologies que afavoreixen la implicació de l’alumnat

en el procés d’ensenyament-aprenentatge per tal que aquest sigui el més significatiu i funcional

possible.

• Propiciar  el  diàleg  entre  els  professors  per  tal  de  consensuar  al  màxim  criteris

metodològics  i  d’actuació  a  l’aula.  (Equips  docents  d'una  hora  setmanal  i  reunió  de

departaments didàctics d'una hora setmanal)

• Establir  una  Estructura  Organitzativa  capaç  de  mantenir  la  coordinació  dels  diferents

àmbits que intervenen en l'educació dels alumnes.(Equips docents d'una hora setmanal i

reunió de departaments didàctics d'una hora setmanal, reunions de tutors, comissions, etc)

• Harmonitzar la metodologia a les necessitats educatives reals dels alumnes, d'acord amb

les possibilitats i recursos reals del centre.

• Potenciar  l'esperit  de  recerca i  rigor  en  el  treball,  la  creativitat  individual  i  de  grup,  la

sensibilitat estètica, la concentració i l'ordre.

• Propiciar que els professors puguin plantejar-se objectius atractius i no rutinaris.

• Mantenir  una  actitud  d'obertura  envers  les  noves  aportacions  teòriques,  tècniques  i

tecnològiques i fomentar-ne el coneixement entre els professors.

• Fomentar  racionalment  la  formació  permanent  de  l'equip  docent  en  equilibri  amb  les

tasques pròpies del centre.

A l'INS Moianès,  com a criteri  metodològic  general,  és procurarà que,  al  llarg de cada crèdit,

s'utilitzin  metodologies  diferents  de  treball  per  tal  de  respondre  millor  a  les  característiques

personals de tots els alumnes i formar-los en una diversitat de mètodes de treball. A la pràctica

això significa que:

• Es  procurarà  alternar  el  treball  en  grup  amb  el  treball  individual,  per  fomentar  tant

l'autonomia personal com la capacitat de compartir i de negociar amb altres companys.

• Dins el treball en grup s'utilitzaran tant el treball en gran grup (debat, posada en comú),

com el treball cooperatiu en petits grups (grups de 2, 3, 4 alumnes).

• Es procurarà que els diferents continguts de les àrees es donin d'una manera recurrent i

cada vegada més complexa per facilitar-ne la comprensió per part dels alumnes

C/ Institut 2-4 7/35
08180 Moià
938300639
a8044600@xtec.cat



Institut Moianès

• Es  tindran  en  compte  els  coneixements  previs  de  l'alumne  a  l'hora  de  introduir  nous

continguts per tal que pugui construir correctament els nous coneixements.

• Es prioritzaran les activitats d'aula que facilitin la reconstrucció del pensament de l'alumne i

que  permetin  la  interacció  amb  els  altres  alumnes  més  que  no  pas  les  activitats

transmissives que impliquin una recepció passiva per part de l'alumne.

• Es procurarà destacar el vessant procedimental i d'aplicació pràctica dels continguts per

facilitar que l'alumne faci la connexió entre allò que aprèn a l'aula i la vida quotidiana.

Entenem que per tal facilitar l'aprenentatge, el marc de relacions interpersonals on és dóna ha

d'afavorir la confiança mútua, l'acceptació i el respecte. Per tal d'aconseguir aquest objectiu:

• S’informarà als alumnes de quins són els objectius a assolir i els criteris d’avaluació de

cada matèria.

• Es procurarà aprofitar la interacció entre iguals i afavorir el treball cooperatiu, d'intercanvi

de rols.

• Es diversificaran els elements de comunicació:

◦ Realitzant diferents agrupaments segons, l'activitat, l'objectiu, els interessos... 

◦  Pluralitzant les tècniques i modalitats de treball (treball pràctic, de recerca, cooperatiu,

individual...

◦ Diversificant materials i suports

◦ Diversificant les activitats d'aprenentatge (plantejament d'activitats amb diferents graus

d'ajuda, més o menys guiades).

◦ Diversificant els moments, modalitats i instruments d'avaluació
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 3 Pla estratègic del projecte «SOM UNA PINYA»

 3.1 Objectiu Estratègic:

Potenciar  la  participació  de  l'alumnat,  les  famílies  i  el  professorat  tant  en  la  construcció  del

coneixement, com en la vida del centre i de l'entorn

 3.2 Objectius operatius:

1. Potenciar la participació de l'alumnat en la gestió del centre

2. Promoure el coneixement i millora de l'entorn

3. Fomentar  la  col·laboració  amb  d'altres  entitats  dels  pobles  d'origen  de  l'alumnat  per

afavorir la integració de l'institut en els municipis

4. Fomentar la iniciativa, la creativitat i el compromís en l'alumnat

5. Fomentar la implicació de les famílies en la tasca educativa de l'institut

 3.2.1 Objectiu operatiu 1:

Potenciar la participació de l'alumnat en la gestió del centre

Estratègies:

1.1 Tutoria dual: Tutoria grupal i tutoria individual

1.2 Consell de delegats

Activitats:

1.1.1 Una hora setmanal de tutoria grupal en la qual es treballa la participació amb la

metodologia apresa en el programa «Delegats 3D» impulsat per la Generalitat de

Catalunya

Així s'han treballat diversos aspectes:

◦ La gestió i participació de les festes a l'institut

◦ La resolució dels conflictes a l'aula

◦ La concreció del projecte Justícia Social (1r ESO)
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◦ El projecte «Aules netes i divertides» (1r i 2n ESO)

◦ Projecte de reforma de l'Ateneu de Moià (3r d'ESO)

◦ Participació en el gran recapte d'aliments (tot el centre)

◦ Organització de caminada solidària amb la gossera municipal (3r ESO)

◦ Intercanvi d'experiències i coneixements amb la gent gran de L'Esplai de Moià (4t ESO)

1.2.1 El Consell de delegats es reuneix un cop al mes per a posar en comú i valorar les
activitats que s'han dut a terme i proposar-ne de noves. També per treballar aquells
temes  que  proposen  els  delegats  i  que  atenyen  a  tot  l'alumnat  del  centre  per
exemple reivindicacions, us dels espais, ...

 3.2.2 Objectiu operatiu 2:

Promoure el coneixement i millora de l'entorn

Estratègies:

2.1 Sortides guiades per l'entorn

2.2 Intervencions en la millora de l'entorn

Activitats:

2.1.1 Els projectes cooperatius han motivat la majoria de les diverses sortides que s'han

realitzat, a peu des del centre, per analitzar l'entorn: recollida de bolets i mostres

per  a  l'herbari,  visita  a una residència  de cavalls  gestionada per  la  mare d'una

alumna i visita d'una granja de cabres, sortida al Molí de Brotons i anàlisi de la riera

la Tosca (treball sobre invertebrats), sortida a peu de dos dies a l'Estany (amb visita

inclosa a l'Escola),  Els alumnes han utilitzat sempre un quadern de bitàcola en

aquestes sortides en el qual anotaven o dibuixaven el que anaven coneixent. (1r i

2n d'ESO).
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2.2.1 Participació en el projecte mediambiental Let's clean Europe. És una acció comuna
a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma
incontrolada  a  la  natura  i  promoure  la  recollida  d'aquests  residus  abocats
il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc.

2.2.2 S'ha iniciat un treball de millora dels espais de l'institut (1r i 2n ESO):

◦ S'han col·locat testos amb flors de primavera que els alumnes anaven portant

(ells mateixos han portat la terra, els testos i han gestionat com i qui tenia cura de

les plantes) i es crearà el curs vinent un jardinet.

◦ S'ha iniciat aquest curs un projecte de neteja de les aules amb un concurs no

competitiu.

◦ S'ha potenciat la decoració de les aules.

2.2.3 Els alumnes de 1r ESO han format part des de l'inici del treball de comunicació amb

l'Ajuntament  per  demanar  una  millora  del  carrer  d'arribada  al  centre  i  un

condicionament de la zona d'aparcament. Ells (amb el suport del professorat), han

elaborat  una sol·licitud  i  s'han reunit  directament  amb el  regidor  d'ubanisme de

l'Ajuntament. Un cop aconseguida la millora de l'estat del camí de terra, han iniciat

els  passos per  millorar  la  zona d'aparcament,  contactant  amb la  propietària  del

terreny contigu a l'Ajuntament.

2.2.4 S'ha iniciat  un procés participatiu  de reforma de l'Ateneu de Moià  i  del  seu ús

juntament amb els tècnics de joventut de l'Ajuntament de Moià ( 3r i 4t d'ESO).

2.2.5 S’ha participat en els actes de la diada del 25 de novembre contra la violència de

gènere, redactant el manifest de l’ajuntament per aquesta diada, i fent la lectura a la

plaça de la vila per a tots els vilatans.

2.2.6  Participació  en  la  campanya  «Que  no  decaigui  la  festa»,  campanya  de

sensibilització del jovent per a l’oci responsable.
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 3.2.3 Objectiu operatiu 3

Fomentar la col·laboració amb d'altres entitats dels pobles d'origen de l'alumnat per afavorir la

integració de l'institut en els municipis.

Estratègies

3.1 Col·laboració amb entitats del poble

Activitats

3.1.1 Participació en el projecte «Llegim al carrer» en col·laboració amb la resta d'escoles

del poble. Lectura de de contes i poemes al carrer i a les llars d'avis per celebrar

Sant Jordi. (1r i 2n ESO).

3.1.2 Col·laboració d'alguns avis de les llars en relació al projecte inclusiu «El poder de

l'aigua»(1r. d'ESO).

3.1.3. Explicar contes elaborats en el marc del projecte inclusiu «Viatge en el temps» a

les escoles de primària dels pobles d'origen dels nostres alumnes i a les llars d'avis.

(1r d'ESO).

3.1.4 Pintada d'un mural dins el marc de l'oci inclusiu, en col·laboració amb les escoles de

Moià  i  el  centre  de  discapacitats  «Els  Avets»  (  Cicle  Formatiu  d'atenció  a  les

persones amb situació de dependència i 4t d’ESO)

 3.2.4 Objectiu operatiu 4

Fomentar la iniciativa, la creativitat i el compromís en l'alumnat

Estratègies:

4.1 Projectes inclusius  

4.2 Projecte de Justícia social

C/ Institut 2-4 12/35
08180 Moià
938300639
a8044600@xtec.cat



Institut Moianès

Activitats:

4.1.1  S'han  realitzat  tres  projectes  inclusius,  un  per  trimestre,  treballant  amb  la

metodologia  de  treball  cooperatiu  en  els  quals  s'hi  ha  fomentat  l'autonomia,  la

planificació, la iniciativa i la creativitat (1r i 2n ESO).

4.1.2  Confecció  d'un  quadern  de  bitàcola  on  els  alumnes  hi  anaven  reflectint  les

experiències,  reflexions aprenentatges que han dut  a terme en les sortides,  les

xerrades, ... El format d'expressió d'aquest recull d'experiències podia ser un escrit,

un dibuix, un retall d'algun material que s'havia recollit, ...

4.1.3  Redacció  per  part  de  l'alumnat  de  les  notícies  que  es  deriven  dels  projectes

realitzats per a la publicació a la revista de l'institut i a la web

4.2.1 A partir d'una iniciativa dels alumnes en el marc de la tutoria individual, s'ha iniciat

un projecte de sensibilització i  valoració de possibles actuacions envers els més

desfavorits, un projecte que hem anomenat de Justícia Social

En el marc d'aquest projectes s'han dut a terme les següents xerrades:

◦  Fundació Arrels de Barcelona

◦ Rober  de  Sant  Feliu  de  Codines,  recollida  i  distribució  de  roba  usada  a

necessitats

◦ Cooperació Internacional de Les Vedrunes de Tona

◦ Enginyers sense fronteres

◦ Xerrada de la Nàdia Ghoulam, refugiada Afganesa i escriptora de llibres, com

«El secret del meu turbant»

Amb aquestes  xerrades  i  les  posteriors  reflexions  s'han  creat  les  bases  per  dur  a  terme un

projecte d'intervenció social que és desenvoluparà el proper curs 2018-2019.
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 3.2.5 Objectiu operatiu 5

Fomentar la implicació de les famílies en la tasca educativa de l'institut

Estratègies:

5.1 Obrir espais de participació de les famílies

Activitats:

5.1.1 Realització de dues reunions anuals amb les famílies de cada nivell per tal d'oferir

informació, compartir objectius i debatre sobre les activitats i els projectes  que es

realitzen.

5.1.2 Tutories individuals per tal d'estimular la implicació de les famílies en els processos

educatius de l'alumnat. Es realitzen un mínim de dues trobades l'any amb els pares,

el  tutor/a  i  si  convé  el/la  professional  de  psicopedagogia,  l'educador/a  social  i

l'alumne/a

5.1.3 Col·laboracions puntuals de pares en diverses activitats:

◦ - Xerrades que fan pares especialistes en algun tema

◦ - Ajuts puntuals en sortides

◦ - Lectura amb els seus fills del quadern de bitàcola i posterior comentari escrit

en el mateix quadern.
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 4 Descripció  de  l'impacte  de  l'experiència  en  la  millora  de  la

participació i la cohesió a l'escola i a la comunitat.

El resultat d'aquests projectes és un impacte real en l'entorn de l'institut. El carrer s'ha començat a

arreglar  i  els  alumnes han conegut  els  mitjans  de comunicació  amb l'Administració  municipal

(redacció d'una sol·licitud i trobada amb el regidor).

A més, les aules estan més netes i florides i es fa evident el benestar que això comporta.

Les  famílies  han  pogut  implicar-se  en  els

coneixements que els alumnes adquirien, responent

entrevistes,  fent  xerrades o  llegint  els  quaderns  de

bitàcola dels seus fills, als quals han deixat per escrit

comentaris molt positius.
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Il·lustració 2: Organització de les taules

a 1r i 2n d'ESO

Il·lustració 3: Plantes per a la decoració

de les aules

Il·lustració  4:  Dibuix  al  quadern  de

bitàcola de la sortida a Montbrú
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La relació entre l'institut i les escoles de primària s'ha enfortit amb la participació dels alumnes

exposant contes a primària o amb la tarda que van passar els alumnes de 1r d'ESO a l'escola de

l'Estany, als quals van animar a perdre la por a l'institut i van jugar i ballar conjuntament.

També ha estat  molt  positiva  la  col·laboració  en d'altres activitats  com el  projecte «Llegim al

carrer» o la pintada del mural col·laboratiu
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Il·lustració 7: Alumnes de 1r i 2n d'ESO

participant al "llegim al carrer"

Il·lustració  5:  Alumnat  de  1r  d'ESO

llegint contes a l'escola de Moià (JOR)

Il·lustració  8:  Pintada  del  mural  d'oci

inclusiu. Alumnat de 4t i CFGM

Il·lustració  6:  Alumnat  de  1r  d'ESO  a

l'escola de L'Estany
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Les activitats conjuntes amb les llars de gent gran, i amb d'altres entitats com el banc d'aliments,

l'Ateneu, l'Esplai de gent gran, han fet més present l'institut en el poble i ha millorat la cohesió

social.

Les  xerrades del  projecte  de Justícia  Social  han servit  per  conèixer  experiències  d'atenció  a

persones  desfavorides,  tant  del  poble  veí  de  St.  Feliu  de  Codines  o  dels  sense  sostre  de

Barcelona, com del 3r Món amb les explicacions del

voluntariat  internacional  de  les  Vedruna,   dels

Enginyers  Sense  Fronteres  o  de  Nadia  Ghulam.

Aquestes explicacions han portat a reflexions sobre

actuacions que ja poden fer: portar la roba que no

volen  al  rober  de  Moià,  demanar  a  l'Ajuntament

quina  és  la  seva  participació  econòmica  al  deute

extern,  recollida  de  menjar  i  altres  objectes  per

enviar  una  caixa  als  afectats  pel  conflicte  de

Veneçuela recollir aliments pel Banc d'aliments, ...

D’altra banda, pel que fa a l’alumnat més gran, (4t

ESO  i  batxillerat)  han  participat  en  activitats

promogudes  conjuntament  amb  l’ajuntament  de

Moià.  En  aquests  casos  s’ha  fet  incidència  en  la  seva  participació  activa  en  les  diverses

campanyes  realitzades.  La  valoració  per  part  de  l’alumnat  no  ha  pogut  ser  més  positiva:
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Il·lustració 9: Alumnat de 4t a l'esplai de

gent gran, en la xerrada "com era Moià

quan els avis eren joves"

Il·lustració  10: Alumnat de 2n BAT amb

en Joan Codina, supervivent d'Argelers

Il·lustració  11:  Alumnat  de  3r  i  CFGM

amb  les  caixes  de  la  recollida  per  al

banc d'aliments
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L’ajuntament va encarregar a l’alumnat de 1r bat la redacció del manifest contra la violència de

gènere, que es va llegir a l’institut per a tota la comunitat educativa i al vespre a la plaça de la vila.

Aquest manifest va ser treballat per les classes de batxillerat i tot l’alumnat de batxillerat va ser

present a la lectura del manifest per la tarda. Enguany és el segon curs que es fa, i està previst

tornar-ho a fer per al curs vinent.
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Il·lustració 12: Cartell de l'activitat contra

la  violència  de gènere de l'ajuntament

de Moià
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També va ser  molt  satisfactòria  la  campanya  «que no decaigui  la  festa» ,on els  models dels

cartells  són  alumnes  del  nostre  centre,  atès  el  protagonisme  indiscutible  d’ells  mateixos.  La

campanya va aparèixer al diari “Regió 7”. Aquest és l’enllaç:

Finalment, els tècnics de joventut van fer una crida a

l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de BAT per tal d’aconseguir

«ajudants» per a la cavalcada de reis, i una bona part

dels alumnes es va interessar i va participar com a

patges  i  ajudants  de  vestuari  i  perruqueria  en  la

cavalcada. 
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Il·lustració 13: captura de pantalla de l'edició digital del Regió 7

Il·lustració  14:  Alumnat  de  batxillerat

disfressats de pastorets a la cavalcada

de Reis de Moià

http://www.regio7.cat/moianes/2017/02/28/moia-presenta-campanya-civisme-carnestoltes/402115.html#
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Pel que fa al projecte de la caminada solidària, l’alumnat de 3r d’ESO ho ha viscut amb intensitat, i

ha pres consciència del que signifiquen els animals abandonats, com se’n fa càrrec la gossera

(voluntariat) i també han viscut en primera persona la solidaritat de les empreses i entitats de la

zona que els han ajudat amb l’avituallament i l’organització de la caminada. També han viscut en

primera persona el que implica organitzar una activitat per a moltes persones. La satisfacció de

l’alumnat que va participar en l’organització de la caminada ha estat intensa.

A continuació  presentem una taula-resum de  les  activitats  organitzades  i  els  agents  interns  i

externs on ha impactat:
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Il·lustració 15: Punt d'inscripció i sortida

de  la  caminada  popular.  alumnat  3r

d'ESO

Il·lustració  16:  Participants  a  punt  de

començar la caminada popular
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Projecte i/o activitat Agents interns Agents externs

- Tutoria Dual Tot l'alumnat i el professorat Famílies

- Consell de Delegats Alumnat i tutors

- Projecte de Justícia Social

- Xerrades

- Participació en el gran 

recapte d'aliments

- Alumnat i professorat de 1r 

d'ESO

-Tota la comunitat educativa

- Fundació Arrels de Barcelona

- Rober de Sant Feliu de 

Codines

- Cooperació Internacional de 

Les Vedrunes de Tona

- Enginyers sense fronteres

-Banc d'aliments

-Nàdia Ghoulam

- Aules netes i divertides Alumnat i professorat de 1r i 2n

ESO, PAS, Equip directiu, 

alumnat de Batxillerat

Servei de neteja

- Projecte de reforma de 

l'Ateneu de Moià

Alumnat de 3r i 4t ESO Tècnics de joventut de 

l'Ajuntament de Moià

- Projectes inclusius Alumnat i professorat 1r. i 2n 

ESO

Famílies

Escoles de primària de Moià i 

l'Estany

Llars d'avis

- Llegim al carrer Professorat i alumnat de 1r i 2n

ESO

Escoles de primària de Moià, 

l'Estany i Collsuspina

Llars d'avis

Ajuntament

CRP del Moianès

- Activitats de participació 

ambles entitats de l'entorn

- Caminada Solidària

- Intercanvi d'experiències i 

-Alumnat de i professorat de 3r 

ESO

-Alumnat i professorat d'ESO i 

-Gossera municipal

-Llars d'avis
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coneixements amb la gent gran

del poble (xerrades, 

entrevistes, ...)

- Confecció d'un mural 

col·laboratiu

Batxillerat

-Alumnat i professorat de 

CFGM «Atenció a les persones

amb situació de dependència»,

alumnat de 4t d’ESO

-Avis dels alumnes

-Gent gran del poble amb 

experiències concretes

-Alumnat i professorat de les 

escoles de primària

Centre de discapacitat «Els 

-Avets»

- Redacció del manifest contra 

la violència de gènere

-1r de Batxillerat -Tècnics de joventut de 

l’ajuntament

- Participació en la campanya 

de l’ajuntament sobre oci 

responsable

-1r de batxillerat i 4t d’ESO -Tècnics de joventut de 

l’ajuntament

- Participació en la cavalcada 

de Reis

-1r de batxillerat i 4t d’ESO -Tècnics de joventut de 

l’ajuntament
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 5 Previsió  de  continuïtat  del  projecte  en  el  futur.  Perspectives  de

desenvolupament i permanència dels objectius

El projecte  «Som una pinya» està íntimament lligat al desenvolupament del PEC i de la PGA.

Això garanteix la continuïtat del projecte i la permanència del objectius.

Quant a les perspectives de desenvolupament, després d'haver fet l'avaluació per cada projecte

I/o activitat es preveu realitzar les següents actuacions:

 5.1 Millores en l'entorn:

El curs vinent, seguirem treballant en els projectes de millora de l'entorn de l'institut. Està previst

construir-hi un jardinet i arranjar l'aparcament.

El concurs cooperatiu «aules netes i divertides» s'anirà estenent fins  arribar a tots els nivells

 5.2 Projectes inclusius:

Se segueixen impulsant els projectes d'inclusió a 1r i a 2n ampliant la metodologia a 3r encara que

de moment només en un projecte.

Es vol assegurar la implicació de tot el professorat de l'equip docent establint una franja horària

fixa per als projectes. En aquests projectes seguirem potenciant les activitats i  les sortides de

relació amb l'entorn, perquè evidenciem que són moments d'aprenentatge de molts continguts i

habilitats.
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 5.3 Projecte de Justícia Social:

El projecte de Justícia Social seguirà duent-se a terme.

• A 1r d'ESO caldrà fer el procés de sensibilització i presa de decisions per tal que a  2n

d'ESO triïn quina serà l'activitat de servei a la comunitat que volen fer

• A 2n d’ESO es faran les activitats de servei a la comunitat més propera que hagin triat a 1r.

• A 3r s'hi afegiran activitats del servei comunitari

• A 4t d’ESO es continuaran les activitats de servei a la comunitat emmarcades dins del

projecte de recerca i la matèria de Cultura i Valors Ètics

• 1r de Batxillerat participarà en les campanyes de sensibilització que endegui l’ajuntament

• El CFGM també s'implicarà en algunes activitats pròpies del seu currículum com ha vingut

fent els últims anys.

• 2n de batxillerat, en ser un curs de preparació per a la selectivitat i més breu en el temps,

no incrementem la càrrega d’activitats, doncs ja tenen una càrrega lectiva força important.

Tot el centre intervé en campanyes i col·laboracions amb els serveis socials i d'altres agents que

treballen per la millora de les condicions de via dels més desfavorits.

 5.4 Relacions amb les entitats de l'entorn:

Es valoren molt positivament la relació amb les escoles i les entitats de gent gran, per tant aquesta

línia d'actuació caldrà potenciar-la.

La col·laboració amb els tècnics de joventut de l'Ajuntament és primordial per a treballar de forma

participativa el lleure responsable i satisfactori. És per això que, tant l'Ajuntament com el centre,

pretéenen continuar les intervencions conjuntes.

Altres  col·laboracions  amb  entitats  com  la  gossera  o  el  cercle  artístic  també  s'han  valorat

positivament i ens encoratgem a repetir-les i ampliar-les
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 5.5 Implicació de les famílies:

Observem que el grau d'implicació de les famílies és significativament diferent entre els primers

nivells de la ESO i els últims. Entenem que l'edat i el moment maduratiu dels alumnes és una

variable  que  influeix  en la  forma d'implicació  de  les  seves  famílies,  si  bé  és  fàcil  que  pares

d'alumnes de 1r s'impliquin en la gestió i l'acompanyament d'una sortida, si bé els pares d'alumnes

de 3r i 4t d'ESO també s’han implicat en les activitats,  encara que a menor escala. A més, els

pares de 4t d’ESO també ens han ajudat a preparar la organització i  la gestió de la festa de

comiat.

També cal distingir entre la implicació dels pares que formen part de la junta de l'AMPA i els que

no. En aquest aspecte, tenim la sort de comptar amb una junta de l’AMPA implicada i que ens és

un suport a l’hora de dur a terme diverses tasques.

Hem de concloure que el grau de satisfacció de les famílies i la seva implicació és força alt. Caldrà

continuar potenciant i mantenint aquest objectiu.
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 6 Avaluació del projecte:

Per tal de fer l’avaluació del projecte hem seguit la seqüència: Planificar-Fer-Verificar-Actuar:

Per tal de fer això hem elaborat una sèrie d’indicadors per recollir la informació sobre l’execució, la
qualitat i l’impacte de les activitats que hem dut a terme.

A partir de les taules que us presentem a continuació, hem valorat i revisat el projecte de cara al
curs següent:
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Il·lustració 17: Diagrama de la millora continua
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Objectiu 1: Potenciar la participació de l’alumnat en la gestió del centre

Responsable: Pau Segura, coordinador pedagògic

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

1.1 Tutoria dual 1.1.1 Treball del programa 
«Delegats en 3D» En les 
tutories grupals

- S’ha fet a tots els 
cursos proposats?
Si/NO

- Nombre de 
sessions 
dedicades 
respecte de les 
planificades

- Projectes acabats 
respecte els 
planificats

- Satisfacció del tutor 
sobre el procediment
d’elaboració del 
projecte

- Satisfacció de 
l’alumnat

- Memòria Coordinador de 
nivell

- Enquestes de satisfacció 

1.2 Consell de delegats 1.2.1 Reunions del consell de 
delegats 1 cop al mes

-S’han fet les 
reunions del 
consell de 
delegats?

- Nombre de 
sessions 
dedicades 
respecte de les 
planificades 

- Satisfacció de 
l’alumnat

-Memòria coordinador 
pedagògic

-Enquestes de satisfacció
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Objectiu 2: Promoure el coneixement i millora de l’entorn

Responsable: Dolors Serrano, Cap d’Estudis

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

2.1 Sortides guiades per
l’entorn

2.1.1 sortides grupals a peu 
pels voltants

- S’han fet sortides 
guiades per 
l’entorn? SI/NO

- Nombre de 
sortides fetes 
respecte de les 
planificades

- Enquesta satisfacció
professorat

- Enquesta satisfacció
alumnat

- Memòria coordinador de 
nivell

- Memòria del coordinador 
d’activitats i serveis

- Enquestes de satisfacció

2.2 Intervencions en la 
millora de l’entorn

2.2.1 participació en «Let’s 
clean Europe»

-S’ha participat?

SI/NO

- Determinar el pes 
dels residus 
recollits.

- Enquesta satisfacció
professorat

- Enquesta satisfacció
alumnat

- Memòria coordinador de 
nivell

- Memòria del coordinador 
d’activitats i serveis

- Enquestes de satisfacció

2.2.2 Millora dels espais de 
l’institut (1r i 2n ESO)

-S’ha engegat el 
programa? SI/NO

- Nombre d’aules 
decorades 
respecte les 
previstes

- Nombre d’aules 
endreçades i 
netes respecte les 
previstes

- Notorietat en la 
millora del grau de 
neteja de les aules 
de 1r

- Enquesta satisfacció
professorat

- Enquesta satisfacció
alumnat

- Memòria coordinador de 
nivell

- Memòria de la cap 
d’estudis

- Enquestes de satisfacció
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Objectiu 2: Promoure el coneixement i millora de l’entorn

Responsable: Dolors Serrano, Cap d’Estudis

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

2.2.3 Contacte amb 
l’ajuntament per la millora del
pavimentat del carrer d’accés
a l’institut

-S’ha contactat amb
l’ajuntament i s’ha 
fet la instància?

SI/NO

- Actuacions de 
l’ajuntament 
respecte de les  
demandes

- Enquesta satisfacció
professorat

- Enquesta satisfacció
alumnat

- Memòria coordinador de 
nivell

- Enquestes de satisfacció

2.2.4 Reforma de l’Ateneu de 
Moià

- S’han apuntat 
alumnes del 
centre al projecte?

- Reformes fetes 
respecte les 
projectades

- Enquesta satisfacció
tècnics de joventut

- Enquesta satisfacció
alumnat

- Memòria ajuntament 
tècnics de joventut

- Enquestes de satisfacció

2.2.5 Participació a la diada 
contra la violència de gènere 
amb l’ajuntament

- S’han dut a terme 
les activitats 
programades? 
SI/NO

-Nombre d’activitats
realitzades 
respecte les 
programades

- Enquesta satisfacció
tècnics de joventut

- Enquesta satisfacció
alumnat

- Memòria ajuntament 
tècnics de joventut

- Memòria coordinació de 
batxillerat

- Enquestes de satisfacció

2.2.6 Participació en la 
campanya «que no decaigui 
la festa»

-S’ha participat en 
la campanya? 
SI/NO

- Nombre d’alumnes
participants 
respecte els 
necessaris

- Enquesta satisfacció
tècnics de joventut

- Enquesta satisfacció
alumnat

- Memòria tècnics de 
joventut de l’ajuntament

-  Enquestes de satisfacció
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Objectiu 3: Fomentar la col·laboració amb d’altres entitats dels pobles d’origen de l’alumnat per afavorir la integració de 

l’institut en els municipis

Responsable: Pau Segura, coordinador pedagògic

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

3.1 Col·laborar amb 
entitats del poble

3.1.1 Projecte «llegim al carrer» - S’ha participat? 
SÍ/NO

- Nombre de 
sessions 
dedicades 
respecte de les 
planificades 

- Satisfacció del tutor 
sobre el procediment
d’elaboració del 
projecte

- Satisfacció de 
l’alumnat

- Memòria Coordinador  de
nivell

- Enquestes de satisfacció 

3.1.2 Col·laboració d’alguns 
avis de les llars en el projecte
«el poder de l’aigua»

- S’ha participat?
SÍ/NO

- Nombre de 
sessions 
dedicades 
respecte de les 
planificades 

- Satisfacció dels avis 
i del responsable de 
la llar

- Satisfacció de 
l’alumnat

- Memòria Coordinador  de
nivell

- Enquestes de satisfacció 

3.1.3 Explicar contes elaborats 
en el projecte inclusiu «el 
viatge en el temps» a les 
escoles de primària i a les 
llars d’avis

- S’han explicat?
SÍ/NO

- Nombre de 
sessions 
dedicades 
respecte de les 
planificades 

- Satisfacció dels 
alumnes de primària 
i dels seus tutors

- Satisfacció de 
l’alumnat

- Memòria Coordinador  de
nivell

- Enquestes de satisfacció 

3.1.4 Pintada d’un mural en - S’ha pintat? SÍ/NO - Nombre de - Satisfacció de les - Memòria Coordinador  de
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Objectiu 3: Fomentar la col·laboració amb d’altres entitats dels pobles d’origen de l’alumnat per afavorir la integració de 

l’institut en els municipis

Responsable: Pau Segura, coordinador pedagògic

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

col·laboració amb escoles i el
centre de discapacitats «Els 
avets»

sessions 
dedicades 
respecte de les 
planificades 

entitats 
col·laboradores

- Satisfacció de 
l’alumnat

nivell

- Enquestes de satisfacció 
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Objectiu 4: Fomentar la iniciativa, la creativitat i el compromís en l’alumnat

Responsable: Pau Segura, coordinador pedagògic

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

4.1 Projectes inclusius 4.1.1 Realització de projectes 
inclusius (1 per trimestre)

- S’ha fet a tots dos 
cursos? Si/NO

- Coordinació del 
professorat 
implicat

- Satisfacció de 
l’alumnat

- Satisfacció del 
professorat

- Programacions dels 
projectes

- Enquestes de satisfacció

4.1.2 Quadern de bitàcola S’han realitzat? 
SI/NO

- Els alumnes han 
escrit diverses 
entrades

- Els pares i mares 
han escrit diverses
entrades

- Satisfacció de 
l’alumnat

- Satisfacció dels 
pares i mares

- Memòria Coordinador de 
nivell

- Enquestes de satisfacció 

4.1.3 Elaboració de notícies i 
publicació d’aquestes en la 
revista i/o la pàgina web del 
centre

S’han realitzat? 
SI/NO

- La revista de 
l’institut ha estat 
publicada

- Els articles penjats
a la pàgina web 
respecte els 
escrits

-S’han penjat els 
programes de 

- Nombre d’entrades 
als articles publicats

- Nombre de 
comentaris d’altres 
alumnes a la pàgina 
web

- Participació en els 
concursos de ràdio 
elaborats pel propi 

- Memòria Coordinador de 
nivell

- Enquestes de satisfacció 
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Objectiu 4: Fomentar la iniciativa, la creativitat i el compromís en l’alumnat

Responsable: Pau Segura, coordinador pedagògic

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

ràdio elaborats alumnat

4.2 Projecte de Justícia 
Social

4.2.1 Xerrades de 
sensibilització envers els més
desfavorits

S’han realitzat? 
SI/NO

- xerrades fetes 
respecte de els 
proposades

- Acceptació de 
l’alumnat de les 
xerrades

- Treball posterior a 
les xerrades en 
tutoria i en matèries 
afins

-Satisfacció de 
l’alumnat i el 
professorat

- Memòria Coordinador de 
nivell

- Enquestes de satisfacció 
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Objectiu 5: Fomentar la implicació de les famílies en la tasca educativa de l’institut

Responsable: Pau Segura, coordinador pedagògic

Estratègia Activitat  I. Execució I. Qualitat I. Impacte Font d’informació

5.1 Obrir espais de 
participació a les 
famílies

5.1.1 Reunions anuals amb les 
famílies de cada nivell

S’han realitzat? 
SI/NO

-Nombre de 
reunions 
convocades 
respecte les 
planificades

- Grau de satisfacció 
de les famílies

- Memòria Coordinador de 
nivell

- Enquestes de satisfacció 

5.1.2 Tutories individuals - S’ha fet a tots els 
cursos? Si/NO

- Nombre 
d’alumnes/ 
professor de 
mitjana 

- Nombre 
d’entrevistes amb 
pares de mitjana

- Nombre 
d’entrevistes amb 
alumnes mitjana

- Satisfacció del 
professorat sobre la 
millora en el 
seguiment 
acadèmic.

- Satisfacció de les 
famílies.

- Satisfacció de 
l’alumnat

- Distribució feta pel 
coordinador pedagògic 
de les tutories individuals

- Registre d’entrevistes 
dels tutors individuals

- Enquestes de satisfacció 

5.1.3  Col·laboracions de pares
en diverses activitats

Han col·laborat? 
SI/NO

- Nombre 
d’activitats 
participades 
respecte les 
demanades

- Satisfacció de les 
famílies.

- Satisfacció del 
professorat

- Memòria Coordinador de 
nivell

- Enquestes de satisfacció 
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