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1.  Presentació del centre  

L’institut Ègara és un centre públic fundat el curs 1967-68, amb seu a la Mancomunitat  

Terrassa-Sabadell i traslladat el 1999 a l’actual ubicació, per donar servei educatiu als barris de 

Can Parellada i les Fonts. Al centre, s’imparteixen els quatre cursos de l’Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) i els dos cursos de Batxillerat.  

Dades del centre  

INS Ègara         Telf: 93 736 16 70  

C/ Amèrica 55       Fax: 93 784 86 02  

08228 Terrassa                   NIF: Q 5855468 D 

Web: www.institutegara.cat     Mòbil: 635.69.13.29 e-

mail: iesegara@xtec.cat   

  

Direcció   

Director: Jaume Cabanes   

Cap d’Estudis: Núria Sabaté   

Coordinadora Pedagògica: José Luis Lacueva   

Secretària: Mont Busquets  

  

Nombre de professor: 45            Nombre d’alumnes: 427       PAS: 3  

  

Horari marc  

8:30 a 14:30 de dilluns a divendres.  

15:30 a 17:30 dilluns, reunions ordinàries.   

15:30-16:30 departaments.  

16:30-17:30 equips docents.  

15:30 a 17:30 dimecres, consell escolar/claustre.  

  

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 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 afavorirla, 

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...).  

  

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. Cal valorar l'errada com a motor del desenvolupament de la 

capacitat de monitoritzar el propi aprenentatge.  

 

 

 

EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA       

 

  
   

CICLES F. GRAU SUPERIOR   

Cal tenir el títol de batxiller   

Cal superar una prova d'accés (PAAU)   

    

Cal tenir el títol de batxiller   

Cal superar la prova d'accés a cicles Durada 

variable (1 o 2 cursos)   

  

    

 



3.  Organització curricular  

Distribució curricular a l’ESO  

  
1r   2n   3r   4t  

Català  3 h/g  3 h/g  3 h/g  3 h/g  

Castellà  3 h/g  3 h/g  3 h/g  3 h/g  

Anglès  3 h/g  4 h/g  3 h/g  3 h/g  

Matemàtiques  3 h/g  4 h/g  4 h/g  4 h/g  

C.Naturals  
3 h/g  3 h/g  4 h/g  -  

Ciències Socials  3 h/g  3 h/g  3 h/g  3 h/g  

Tecnologia  2 h/g  2 h/g  2 h/g  *  

Música  2 h/g  -  2 h/g  *  

Visual i Plàstica  2 h/g  2 h/g  -  *  

Ed.Física  2 h/g  2 h/g  2 h/g  2 h/g  

Religió/V.ètics  
1 h/g  1 h/g  1 h/g  1 h/g  

Cb.trans./Matèries Específiques  2 h/g  2 h/g  2 h/g  10 h/g*  

Tutoria  1h/g  1h/g  1h/g  1h/g  

Total  30+TS  30+TS  30+TS  30+PR  

  

Optatives 1r ESO: 2 hores setmanals  

C.Bàsiques àmbit científic 1 Francès  

Educació Emocional  

Competències Bàsiques Matemàtiques 1  

Competències Bàsiques lingüístiques  Distribució curricular a Batxillerat  

  
1r curs  Hores  2n curs  Hores  
Llengua castellana I  2  Llengua castellana II  2  
Llengua catalana I  2  Llengua catalana II  2  
Ciències del món contemporani  2  Història  3  
Filosofia  2  Història de la 

Filosofia  
3  

Llengua estrangera I  3  Llengua estrangera 

II  
3  

Tutoria  1  Tutoria  1  
Educació Física   2      

Treball recerca    Treball recerca    

Total d’hores  14  Total d’hores  14  
1r curs    2n curs   



Modalitats    Modalitats   

Ciències i Tecnologia  Humanitats i Ciències 

Socials  
Hores  Ciències i 

Tecnologia  
Humanitats i  
Ciències Socials  

Hores  

Matemàtiques I  Llatí I / Matemàtiques 

aplicades I  
4  Matemàtiques II  Llatí II /  

Matemàtiques  
aplicades II  

4  

Física I / CTMA (IOC)  

  
----------------------------- 
Hist França +Lit França  

Literatura castellana/ 
E.Empresa I  
----------------------------- 
Hist França +Lit França  

4  

  
---------------  

2+2  

Física II /  

Geologia (IOC)  
Hª de l Art / 

E.Empresa II  
4  

Química I / Dibuix  

Tec.I  
Hª del món 

contemporani    
4  Química II / 

Dibuix II  
Geografia  4  

Biologia I / Tecnologia 

Industrial I  
*Cultura Audiovisual 

I L’art i  els seus 

fonaments  + 

Mat.Específica (2H)  
(IOC) /Mat.Modalitat  
(4H) (IOC) /2  
Mats.Específiques (2+2)  
(IOC)  

4 (modalitat) o 

2+2  
(específiques)  

Biologia II /  
Tecnologia  
Industrial II  

Periodisme II(2h)+  
Mat.Específica (2H) 

(IOC) /  
Mat.Modalitat (4H)  
(IOC) / 2  
Mats.Específiques  
(2+2) (IOC)  

4 (modalitat) o  

2+2  
(específiques)  

Total d’hores  16  Total d’hores   16  

  
*Cultura Audiovisual I coincideix amb Periodisme II.  

4.  Avaluació  

Amb la nova l’avaluació  s’ajusta a una concepció més oberta del fet avaluador que va més 

enllà de la simple qualificació. El fet d’avaluar ha d’implicar al propi alumne en el seu procés 

d’aprenentatge i de millora. Malgrat això, caldrà determinar els progressos dels alumnes i per fer-

ho i comunicar-ho a la família  en finalitzar cada trimestre, s’avaluen i qualifiquen les matèries. 

Al final de cada curs, s’avalua cada àrea i es valora la promoció al curs següent. En acabar 4t 

d’ESO, s’avalua l’etapa i es valora l’obtenció del graduat en secundària.   

L’avaluació de cada matèria la fa el professorat que l’ha impartida i en dona una 

qualificació definitiva. Cada trimestre, l’alumnat rebrà un butlletí de notes amb les qualificacions 

obtingudes a cada àrea que haurà de lliurar als pares (o tutors legals) i retornar degudament signat.   

A la meitat del primer trimestre, es realitza la preavaluació  a fi de valorar l’evolució de 

l’alumnat durant aquest primer període. Es lliura també un informe a les famílies.   

Tenint en compte les notes de les matèries, el professorat establirà la qualificació de final 

de curs. Els alumnes que no hagin aprovat el curs hauran de fer unes proves extraordinàries 

corresponents a les àrees suspeses al mes de juny. Segons la nova ordre, la repetició d’un alumne 

ha de proporcionar-li la possibilitat de millorar els seus aprenentatges i es considera una mesura 

excepcional. L’equip docent farà la valoració de la idoneïtat de la repetició.  

Quan s’acaba quart d’ESO, es fa l’avaluació d’etapa. L’alumnat que la superi en haver 

assolit les competències proposades per a l’etapa, obtindrà el títol de Graduat de Educació 

Secundària Obligatòria.   

L’avaluació té en compte el progrés i la maduració de l’alumnat al llarg de l’etapa així com 

l’assoliment de les competències bàsiques establertes.   



5.  L’acció tutorial  

El tutor o la tutora de cada grup té un paper clau com a referent i suport per a l’alumne/a i 

la família, tant en l’aspecte educatiu com en l’aspecte personal. Per poder desenvolupar en millors 

condicions aquesta tasca, hi ha la matèria de tutoria (una hora setmanal), en la qual es desenvolupa 

el Pla d’Acció Tutorial (PAT).   

El tutor/a actua com a coordinador/a de l’equip docent del professorat, i a la vegada, tots 

els tutors i tutores estan coordinats pel coordinador de l’Equip Docent, a fi de seguir els objectius 

marcats en el Pla d’Acció Tutorial.   

Evidentment, la comunicació dels pares i de les mares amb els tutors i tutores, és 

imprescindible i es farà sovint a través de l’agenda escolar i de comunicats i fulls informatius via 

correu electrònic, també, mitjançant la plataforma virtual. Els tutors/es i tindran fixades una hora 

de visita de pares i mares en els seu horari habitual. La resta de professorat també disposarà d’una 

hora per atendre els pares.   

A l’Institut es realitzen dos tipus de reunions amb els pares/mares/tutors legals dels 

alumnes:   

Reunions individualitzades.   

Són aquelles que el tutor/a manté durant el curs amb els pares i mares de l’alumnat per tal 

de valorar el seu progrés acadèmic i actitudinal. Tot i així, els pares i mares poden sol·licitar 

entrevista amb els tutors/es a través de l’agenda sempre que ho considerin convenient.   

Reunions generals.   

Aquestes reunions les convoca el coordinador/a de nivell, es fan durant els mesos de 

setembre i octubre, per tal que els pares i les mares de l’alumnat coneguin el tutor/a  corresponent 

, i a fi d’explicar els aspectes organitzatius més rellevants del nivell educatiu que cursen els seus 

fills i filles. Al llarg del curs, es fan reunions explicatives de colònies i reunions d’orientació per 

als pares i mares de tercer i quart.  

6.  Tractament de la diversitat  

A l’ESO, es presenta una important diversitat entre l’alumnat. El tractament encertat 

d’aquesta diversitat, des del punt de vista pedagògic, és la clau per a l’èxit dels alumnes. Aquest 

tractament té com a objectiu que cada alumne/a desenvolupi les seves capacitats en el nivell major 

possible. Entre les característiques del tractament de la diversitat, al nostre Institut calressaltar les 

següents:  

- Reducció de la ràtio professor/alumne a primer d’ESO. Creiem en el treball 

cooperatiu i en la interacció en grups heterogenis com a la millor estratègia per entendre que 

tots som diversos i tots podem aportar. La reducció ens permet estar més per cadascun dels 

nostres alumnes i en especial, per aquells que presenten dificultats d’aprenentatge.   



- Oferta d’optatives d’iniciació, ampliació i reforç de matèries i de competències 

bàsiques.   

- Desdoblaments en matèries específiques com l’anglès, la tecnologia i les ciències 

naturals.  

- Adaptacions curriculars amb el disseny de Plans Individualitzats per aquells 

alumnes que ho necessiten.  

- Adaptacions de les matèries.  

- Suport individual i en petit grup per part de l’equip d’orientació de l’institut.  

- Estudi assistit dues tardes a la setmana.  

- Obertura de la biblioteca del centre dues tardes a la setmana.  

7.  Projectes específics  

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.   

4. Projecte LECXIT.  

5. 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).  

6. Pla d’acció tutorial.  

7. Projecte curricular de matèries optatives (disseny d`optatives).  

8. Servei a la comunitat a tercer d’ESO.  

9. Jornada astronòmica.  

10. Pla de convivència.  

11. Amics de Burundi.  

12. Biblioègara.  

13. Projecte Malala.   

14. Fons Eva Arcos-Projecte solidari de biblioteca Always on my mind.   

15. Campus Ítaca.  

16. Tutories d’acompanyament.  

17. Projecte Educat 2.0.  

18. Projecte de recerca de 4t d’ESO i treball de recerca de 2n de batxillerat.  

19. Projecte de voluntariat Aprendre és volar.  

20. Teatre.  

21. Projecte de participació (consell de delegats...).  

22. Projecte de Batxillerat.  

23. Intercanvis i estades internacionals.  

24. Pla d’esports i activitats esportives de l’Associació Esportiva.  

25. Projecte de coeducació i per la igualtat de gènere.  

 

8.  Aulari  
1a PLANTA   2a PLANTA  

100  Biblioteca  201  Sala professors  

    202  4A ESO  

101  Secretaria  203 PDI  Batxillerat 1r  

102  Sala reunions  204  Neteja  

103  Direcció  206  Dep. Plàstica/Música  

104  E. Directiu  209 PDI  4B ESO   

105  Sala reunions  210 PDI  4C ESO  

    211  Desdoblament  

    212  Desdoblament  

    213   Gimnàs  

    214  Vestidor/Magatzem  

    215  Vestidor noies  



    216  Vestidor nois  

    217  Dep. Ed. Física  

    220  Aula Dibuix  

    221  Aula Música  

    222  Dep. Humanitats  

    223  Dep.Idiomes  

    224  Aula Idiomes/Sala audiovisuals  

3a PLANTA   4a PLANTA  

301  Dep. Castellà  401  Cafeteria  

302  Dep. Català  402  Magatzem cafeteria  

303  Dep. Ciències Experimentals  403  Sala Coordinació  

304  Dep. Tecnologia  406 PDI  1A ESO  

305  Aula multifunció  407 PDI  1B ESO  

306  Dep. Matemàtiques  408   1C ESO  

309  Aula Matemàtiques  409 PDI  1D ESO  

310 PDI  2A ESO  410 PDI  3A ESO  

311 PDI  2B ESO  411 PDI  3B ESO  

312 PDI  2C ESO  412 PDI  3C ESO  

313  Aula ciències  413  3D ESO  

314  Neteja      

315  Lab. Química      

316  Mediació      

321  Taller Informàtica      

322  Taller Tecno 1      

323  Taller Tecno 2      

324  Lab.Física      

325  Lab. Biologia/Geologia      

326  Aula de Llengua/Revista    

 

9.  Control de l’alumnat  

Trucada a les famílies a primera hora del matí en cas d’absència o retard. (Alternativa SMS) 

Control de les famílies del dia a dia mitjançant l’accés a la plataforma de gestió de l’institut.  

Les NOFC marquen la normativa general de funcionament del centre. Les faltes lleus i 

greus se sancionen en funció del que marca la normativa. Poden anar des de sancions de caràcter 

intern, com ara quedar-se sense pati o assistir un dilluns a la tarda al centre, a sancions més severes 

que poden comportar la inhabilitació temporal.  

 

 



10.  L’institut digital  

Els alumnes tenen un compte de correu electrònic de l’institut.  

Tenen accés al moodle de l’institut.  

Tenen accés a la plataforma de llibres digitals.  

La pàgina web del centre és www.institutegara.cat  

Es demana a les famílies que donin el seu correu electrònic per tal de facilitat i agilitzar la 

comunicació amb els tutors i la coordinació de l’equip docent.  

11.  Aprendre és volar  

Ens agrada pensar que el lema del nostre centre es fa realitat en tots i cadascun dels nostres 

alumnes. Creiem que el més important de tot és plantar la llavor de la curiositat, del voler saber i, 

descobrir, que tots podem volar ben alt, fins allà on ens proposem. És veritat que no sempre ho 

aconseguim, que la societat, els mitjans de comunicació i els valors imperants no van per aquí, 

però la família i l’escola, junts, ho podem fer possible.  


