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El nostre Projecte Educatiu

Som un Centre:



A l'Institut Gallecs treballem per la formació en valors, apostem per una orientació
personal i eficaç, promovem l'equitat, la cohesió, la participació i la democràcia,
eduquem alumnes responsables i autònoms per construir el futur.

El nostre compromís: Treballar
conjuntament amb les famílies per la

formació dels nois i noies.



L'Aprenentatge Competencial
Per a la millora i l'assoliment  educatiu i personal de
tot el nostre alumnat



Propostes de Treballs Grupals

Variables. Diferents graus de complexitat.

Formem alumnes autònoms.

Connexions reals i quotidianes.

Treball cooperatiu.

Agrupaments Heterogenis

Codocència

Plans Individualitzats

Seguiment tutorial personalitzat

Els pilars de la nostra metodologia educativa  
Per a l'assoliment de les competències bàsiques  

Com?  Com?  

Activitats Competencials 



Compartim el progrés i els
resultats amb l'alumnat

Incentivem la participació de
l'alumnat per al seguiment del

seu progrés

Autoavaluació

Entrevistes
individuals

Exposicions
orals i
debats

Rúbriques
compartides

Carpeta
d'aprenentatge

Moodle

Coavaluació

Avalució Formativa i Formadora
Com avaluem 



L'Educació inclusiva i l'Orientació Educativa 

A l'INS GALLECS reconeixem la diversitat com un fet universal.

El nostre equip d'Orientació Psicopedagògica i Educativa.

Promovem una educació equitativa, sense barreres per 

 a l'adquisició de l'aprenentatge.

Sistema de mesures i suports diferents.

Disseny universal per a l'aprenentatge. Disseny flexible

del currículum, reduint les barreres. Inclusió digital.

Pla de Suport Individualitzat.

Seguiment EAP.



És l'Agent Facilitador per a l'assoliment de l'èxit Educatiu i Personal

El/la tutor/a Gallecs

Seguiment 

procés

d'aprenentatge

Treball
Conjunt
Famílies

Seguiment
individualitzat
de l'alumnat

La Nostra Acció Tutorial

ÉS EL/LAREFERENT

Alumnes Families

Orienta Educació
Emocional

MotivaÉS QUI ACOMPANYA

´ÉS QUI LIDERA



Des del curs 2014-15, l'Institut Gallecs ha implementat un pla lector de centre al primer cicle d'ESO. Els

objectius generals responen als tres eixos en què s'articula el Pla d'Impuls a la Lectura: Saber llegir,

llegur per aprendre i gust per llegir.

Pla lector

Activitats educatives



La natació forma part de l’àmbit de l’Educació Física perquè és una activitat òptima per al

desenvolupament motor. L’objectiu és ampliar els aprenentatges adquirits i perfeccionar les diferents

tècniques de natació. Cada grup de 1r d’ESO anirà un trimestre a les piscines municipals de Can

Pantiquet a desenvolupar el projecte de natació saludable.

Natació a 1er d'ESO

Activitats educatives



A l'Institut Gallecs fomentem el temps d'exposició a les llengües estrangeres curriculars (francès i

anglès).

Difusió de les bones pràctiques en llengua anglesa a l'Institut Gallecs

Projecte Generació Plurilingüe (GEP)

Celebració de l'English Day

Aprenentatge de l'anglès i el francès a través d'altres matèries

Activitats educatives



El Departament de Matemàtiques ha engegat en el curs 2019-20 un nou projecte en el qual s’han

introduït noves tecnologies d’ensenyament-aprenentatge amb metodologia audiovidual.  Amb

Motimats hem posat l’alumnat en el centre del seu propi procés formatiu mitjançant activitats

variades basades en les intel·ligències múltiples, la ludificació i l’aprenentatgepersonalitzat i cooperatiu

fomentant la seva autonomia i pensament crític.

Motimats

Activitats educatives



El curs 17/18 s’inicià un projecte transversal de robòtica, que aquest curs 20/21 seguirem consolidant.

Aquest projecte es subdivideix en primer i segon cicle. Al primer cicle, els robots utilitzats són de la

marca Edison, que es programen per blocs amb un programari propi (EdWare, EdScratch), que és

intuïtiu i pensat per a un aprenentatge inicial de la programació.

Al segon cicle, treballem amb plaques Arduino, per realitzar pràctiques amb diferents sensors (com ara

de temperatura, de proximitat, etc), controladors (potenciòmetres, teclats, etc) i actuadors (servomotors,

leds, etc).

El projecte transversal arriba fins a batxillerat, on els alumnes s’inicien en la programació per codi amb

el llenguatge Python 3, una hora setmanal durant els 2 primers trimestres. L’assoliment d’aquest

llenguatge pot comportar la participació al concurs HP Code Wars que realitza la empresa Hewlett

Packard a Sant Cugat del Vallès.

Robòtica

Activitats educatives



El disseny gràfic a Tecnologia té cabuda al llarg dels quatre cursos de l’ESO. Per poder desenvolupar els

diferents projectes es treballa amb eines gràfiques de disseny 2D i 3D.

Activitats educatives
Disseny Gràfic



L’INS Gallecs ens hem adherit al Certamen nacional infantil i juvenil de lectura

en veu alta, que organitzen la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament

d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord neix de l’interès

d’ambdues entitats per la promoció de la lectura. Aquest certamen és concebut

per a ser treballat col·lectivament i no pretén de cap manera fomentar la

competitivitat, però sí l’afany de superació i l’autoexigència dels nois i les noies.

Té com a objectiu provocar la reflexió per part de l'alumnat de Secundària i Batxillerat sobre els

components  que fan que la comunicació oral sigui eficaç, amb enregistrament de vídeo a la manera

dels youtubers.

Lectura en veu alta

Activitats educatives
Potenciem l'oralitat

Concurs "Jo tinc la paraula"



Possibilitem l’oportunitat d’establir un diàleg obert entre l’autor o l'autora dels llibres que llegim i

l’alumnat del nostre centre. És una estona inoblidable on autors i alumnes comparteixen experiències,

resolen dubtes i es realitzen propostes al voltant de la creació i de la lectura.

Autors/es a les aules

Activitats educatives



Aprofitem els espais naturals de dintre del centre per promoure l'Educació Ambiental a l'Institut. Així

mateix volem aconseguir una millor relació amb l'entorn a partir d'un canvi d'actituds i valors del

alumnes. 

Projecte Hort

Activitats educatives



Durant els mesos d’abril i maig el Departament d’Ensenyament organitza les Trobades de corals

d’educació infantil i primària i d’educació secundària. 

Aquests concerts tenen l'objectiu de potenciar i difondre la pràctica coral que es du a terme als centres

educatius. 

Trobada de corals de Secundària

Activitats educatives



La prova és un preuniversitari de matemàtiques que s'organitza en més de 30 països, amb l'objectiu

d'acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès. L’Institut Gallecs participa

com a Seu organitzadora. Les competències que es posen a prova en les Cangur són una combinació

entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el coneixement de fórmules. Participen des de 1r

d’ESO a 2n de Batxillerat.

Proves Cangur

Activitats educatives



La Setmana de la Ciència es celebra en la setmana que comprèn el 15 de novembre, Sant Albert, patró

dels científics i científiques i coincidint amb la Setmana Internacional de la Ciència. El propòsit és

combinar, entre els diferents cursos, activitats quepermetin posar de manifest totes les vessants

educatives relacionades amb la ciència i la formació en ciències. La Setmana de la Ciència 2019 ens ha

portat el cicle de conferències de la Marató per a 3r, 4t, 1r i 2n de batxillerat. També hem realitzat

sortides externes com ara les dels tallers de reaccions químiques (3r), el taller de Física de Partícules (2n

BTX) o el taller de física de la Mentora Alsina (2n ESO). Amb l’alumnat de 1r d’ESO hem anat a realitzar

tallers de geologia a Gallecs, i l’alumnat de 4t d’ESO tancarà el cicle de sortides amb el taller de física del

Tibidabo. 

Setmana de la Ciència

Activitats educatives



A l'Institut Gallecs ensenyem i aprenem Ciència fent Ciència, el currículum de l'ESO es desenvolupa

amb una metodologia audiovisual que motiva als estudiants i faciliten la comprensió dels conceptes

científics, amb un aprenentatge visual i actiu.

Metodologia Audiovisual en l'aprenetatge  de la ciència

Activitats educatives



Resolució de conflictes mitjançant el diàleg. La mediació escolar és un mètode educatiu de resolució de

conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona amb formació específica amb l’objectiu

d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. El procés de mediació pot utilitzar-

se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre els membres de la comunitat escolar.

L’INS Gallecs ofereix aquest servei des de fa més de deu anys i s’ha convertit en un referent municipal

pel que fa a la gestió de la convivència entre la comunitat educativa a través del diàleg i la cooperació

entre persones.

Servei de mediació: MEDI GALLECS

Activitats educatives



L'impuls del servei comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els

alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la

ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

D’acord amb l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, el Servei Comunitari és una acció educativa

orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana. L’INS Gallecs desenvoluparà diferents projectes

amb entitats municipals i de l’entorn que aniran vinculats a algunes àrees de 4t d’ESO:

Els Trets d'Identitat – Activitats
educatives Servei Comunitari: 4t ESO

Banc de Sang i Teixits

Teacords

Ràdio Mollet

Tot l'alumnat del Servei Comunitari participa en les competències transversals (Digital i Personal i Social)

Escoles joan Abelló, Sant Jordi
i Col·legis nous. Funfació Bofill,
Biblioteca Can Mulà.

Consorci de Gallecs,
Ajuntament de Mollet del
Vallès, Mollet pel Futur.

Problemes locals, solucions
globals.

Alkària, Associació de Dones
Senegaleses Mollet, Fassuló

Acapta de Sang

L'hora del conte Lecxit

De Senegal a Mollet

Tots som únics i diferents

Posa't les piles

Social

Social

Digital

Cientificotecnològic

Lingüístic Artístic

Científicotecnològic

NOM ENTITAT PROJECTE ÀMBITS VINCULATS



1r d'ESO 2n d'ESO

Sortides

Caminada a la Mola (Ed Física)
Jornades Esportives (Ed Física)
Badalona Romana (Socials)
Museu del cinema Girona
(Visual i Plàstica)

Cosmocaixa (Naturals)
Turo de l'Home (Educació Física)
Barcelona Medieval (Socials i

       Llengües)



4rt d'ESO

Sortides

Museu de la Ciència i de la Tec

Port Olímpic vela (Ed. Física)
YOMO (Tecnologia)

       nologia de Terrassa (Socials)

3r d'ESO

Cosmocaixa (Naturals),
Museu de la Ciència i de la 

Depuradora de Granollers (Nat)
Skating (Ed Física)

       Tecnologia de Terrassa (Nat)



1r d'ESO 4rt d'ESO

Viatges Educatius

Cala Montjoi Itàlia



Festes i Celebracions
(Cohesió Social)

Carnestoltes

Dia Internacional
        de la Dona

Sant Jordi

Dia de la Música

Graduació 4rt ESO

Dia del Medi
Ambient



Serveis del Centre

Servei de cantina
i menjador

Activitats
Extraescolars

Lloguer de 
       Taquilles



Ampa Ins Gallecs

ampa@iesgallecs.cat

Tallers de millora
competencial

Festes de
Graduació

Celebració de 
Sant Jordi

L'AMPA de l'Institut Gallecs, col·labora
amb la realització en horari
Extraescolar dels tallers de millora
competencial que tenen com a objectiu
millorar els resultats d'aprenentatge i
l'assoliment de les competències
bàsiques.

L'AMPA de l'Institut Gallecs patrocina 
els premis literaris que convoca
l'institut amb motiu de la Diada de Sant
Jordi.

L'AMPA de l'Institut Gallecs, col·labora
en la festa de graduació de 4rt d'ESO
amb una orla de record i un refrigeri
per a la comunitat educativa.



Els nostres equips docents són un referent en l'orientació professional del nostre entorn.

Propiciem la formació dels i de les nostres alumnes treballant les relacions amb les

empreses, la innovació i la transferència de coneixement.



Institut
Gallecs

Consultar la web del departament d’Educació:
 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

Dates de preinscripció Eso
(Curs 2021-22)

del 17 al 24 de Març


