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1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte de direcció pretén ser un projecte dinàmic, col.lectiu i participatiu que 

cal reajustar i actualitzar en funció de les necessitats detectades durant el primer 

mandat.   La revisió i ajustament d'aquest projecte  2020-2024 es farà al finalitzar a 

través de la memòria anual de centre. Aquesta memòria,  d'acord amb el retiment de 

comptes de les nostres actuacions i resultats s’exposà al claustre i al Consell Escolar a 

l’inici de cada curs i on apareixerà, junt amb la PGA pel curs vigent, la valoració del 

desenvolupament d’aquest projecte, el seu grau de consecució i valoració i la seva 

vigència. 

 MARC NORMATIU 

 

Aquest Projecte de Direcció està supeditat a les lleis que actualment regulen el 

funcionament dels centres educatius no universitaris: 

● Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 

● Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 

D’altra banda, para esment als següents decrets autonòmics: 

● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

● Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i personal directiu 

professional docent. 

 JUSTIFICACIÓ I PRESENTACIÓ EQUIP DIRECTIU 

 

Aquest projecte pretén concretar una proposta de continuïtat en la tasca desenvolupada 

a l’Institut Manolo Hugué per a un nou període de quatre anys (2020-2024) d’acord amb 

la redacció del Projecte de Direcció inicial (2016-2020) fonamentat en el PEC i 

arrenglerat amb els 3 principis bàsics de qualitat recollits en el Projecte de Qualitat i 

Millora de Centre i els 2 objectius principals del Departament d’Educació. 

 

● Missió, Visió i Valors 

● Millora de resultats acadèmics 

● Millora de la cohesió social. Satisfacció dels usuaris del servei (comunitat educativa 

i entorn) 

 

Durant el mandat 2016-2020 he intentat posar èmfasi, com no podia ser d’altre manera, 

en les funcions bàsiques que ha de dur  a terme el director d’un centre educatiu a l’hora 
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de dirigir un institut:  tasques de representació institucional,  relació amb la comunitat 

educativa i l’entorn, lideratge pedagògic, tasques de gestió i organització del centre. 

 

Més enllà de les tasques que em pertoquen com a director d’un centre educatiu, al llarg 

d’aquests quatre cursos i en els propers vinents, continuaré vetllant per una mirada 

empàtica que hauria de ser indispensable en tot lideratge. Empatia envers els companys 

i companyes del centre, les famílies i sobretot envers l’alumnat del “Manolo”. Una postura 

personal que cerca i cercarà el suport, la implicació i la col.laboració de tota la comunitat 

educativa per continuar avançant plegats en un projecte comú. 

 

Durant els propers 4 anys entenc que cal reforçar el lideratge distribuït i fomentar més 

activament la participació de la comunitat educativa en el projecte comú de centre. Una 

implicació que ens ha d’ajudar a definir, analitzar, i prendre de la millor manera possible 

decisions estratègiques que afecten a l’organització quotidiana del centre durant el curs. 

Aquesta és una implicació que comença per tot l’equip directiu. Pretenem fomentar un 

bon ambient de convivència i un sentiment de pertinença al centre, que ens permeti viure 

en comunitat, establint pautes i normes afavoridores de l'ajuda, la seguretat, la 

col·laboració i la cooperació. 

 

En aquest repte que és la tasca directiva, em continuaran acompanyant dos companys 

i dues companyes amb una una forta i contrastada implicació amb l’institut al llarg del 

anys. Són en Quico Arjona com a Cap d’Estudis, la Margarita Bartolí com a Coordinadora 

Pedagògica, en Sebastià Cuadras com a Secretari, i la Nina Sánchez com a Cap 

d’Estudis Adjunta.   

 

2 SITUACIÓ ACTUALITZADA DEL CENTRE 

 EL CONTEXT SOCIAL 

L’Institut Manolo Hugué es troba situat a la vila termal de Caldes de Montbui, comarca 

del Vallès Oriental, província de Barcelona. Caldes de Montbui, és un municipi amb una 

població de 17449 habitants censats l’any 2018. D’aquests, l’IDESCAT (2018) té 

registrades 1.217 persones d'origen estranger, el que representa un 6,97% de la 

població. Aquest percentatge, presenta una tendència lleu al decreixement des del 2014 

(quan aquesta dada es situava a l’entorn del 8% a Caldes i del 9,59% a la comarca).  

Durant el mateix any 2014, es registra a Caldes de Montbui una taxa d’atur censal de 

7,2 % de la seva població amb 796 aturats, mentre que la taxa d’atur del Vallès Oriental 

es situava en un 9,63% (Generalitat de Catalunya. Institut d’estadística de Catalunya. 

2018).  
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Pel que fa al nivell social de les famílies del nostre alumnat destaquen, per sobre d’altres 

extractes socials, les famílies de classe mitjana amb un acceptable nivell d’exigència.  

L’Índex d'alumnes de nacionalitat estrangera a finals del curs anterior (2017-2018) és de 

l’1,17% (Indicadors de centre de Secundària. AO Inspecció). Actualment tenim una petita 

part de l’alumnat que és de procedència estrangera (principalment sud-americans, tot i 

que hi tenim representació d’altres procedències com Mali, Xina, ...). En els darrers anys 

el percentatge d’aquest tipus d’alumnat ha anat disminuint i això ha fet que s’eliminés 

l’aula d’acollida. 

A l'Institut Manolo Hugué entenem que la comunitat educativa és més amplia que la 

formada pels professionals que treballem al centre, alumnes i famílies i que el vincle del 

centre amb el seu entorn ha de ser de doble sentit. La col·laboració amb altres entitats 

del poble és de vital rellevància a l’hora de vincular el nostre centre a la vida social del 

nostre municipi, raó per la qual defensem posar les nostres instal·lacions al servei de la 

comunitat i del seu Ajuntament quan així es cregui oportú.  

 RELACIÓ AMB L’ENTORN EDUCATIU DEL MUNICIPI  

El centre manté una coordinació fluida amb les escoles de primària del municipi (grup 

de treball primària-secundària), amb l’objectiu de promoure una bona transició de 

l'alumnat de primària a secundària. Alhora, es proposen activitats compartides entre els 

alumnes de sisè de les escoles de procedència dels nostres alumnes i el nostre centre. 

La coordinació amb els altres centres afavoreix la cohesió social dels nostres alumnes.  

 L’INSTITUT. ELS NOSTRES ENSENYAMENTS 

L’Institut Manolo Hugué és un Institut públic d’Educació Secundària que imparteix els 

estudis següents:  

ESO. Educació Secundària Obligatòria. Quatre cursos distribuïts en 3 línies, amb un 
grup de diversitat que agrupa alumnes de 3r i 4t d’ESO. El curs 2020-2021 tindrem un 
grup més a 1r d’ESO, atenent a les necessitats del municipi. 

BATXILLERATS: Humanitats i Ciències Socials, Científic i Tecnològic  

CFGM. Cicles Formatius de Grau Mitjà: Gestió Administrativa, Mecanització  

CFGS. Cicles Formatius de Grau Superior: Administració i Finances, Programació de la 
Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional en motlles i matrius. Termalisme i 
benestar (pendent d’implementar durant el curs 2020-2021). 

Respecte a l’organització curricular el centre segueix l’estructura proposada pel 
Departament d’Ensenyament en quant a la distribució de les hores per cada Matèria 
assignades a 1r, 2n,3r d’ESO i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles.  
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 CURRÍCULUM D’ESO INSTITUT MANOLO HUGUÉ 

 

Matèries comunes 1r 2n 3r 

Llengua Catalana i Literatura 3 3 3 

Llengua Castellana i Literatura 3 3 3 

Llengua Estrangera 3 4 3 

Ciències Socials: Geografia i Història 3 3 3 

Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia 3 - 2 

Ciències de la Naturalesa: Física i Química - 3 2 

Matemàtiques 3 4 4 

Educació Física 2 2 2 

Música 2 - 2 

Educació Visual i Plàstica 2 2 - 

Tecnologia 2 2 2 

Religió o Cultura i Valors Ètics 1 1 1 

Tutoria 1 1 1 

Treball de Síntesi (1) Sense assignació horària (1) (1) (1) 

Servei Comunitari** - - (1) 
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Matèries optatives*** 2 2 2 

Total d’hores 30 30 30 

 

 

Optatives:  

 

D’acord amb el Projecte lingüístic del centre, s’oferta des de primer d’ESO fins a quart 

d’eso una segona llengua estrangera (anglès/francès) diferent de la cursada com a 

primera llengua estrangera. Si es tria a primer és obligatori cursar-la fins a tercer d’eso 

inclòs.  

 

A primer d’eso també s’oferta reforç de llengua catalana/llengua castellana a raó de 2 

hores quadrimestrals. 

 

A segon d’eso també s’oferta una optativa anual de l’àmbit artístic (Educació física i 

música). 

 

A tercer d’eso s’oferten dos blocs anuals:  

1) Mediació i cultura clàssica a raó de 2 hores quadrimestrals. 

2) Emprenedoria i informàtica a raó de 2 hores quadrimestrals. 

 

A quart d’eso les optatives es poden escollir en forma d’itineraris.  

 

1r ESO OPTATIVES 2n ESO OPTATIVES 3r ESO OPTATIVES 

2ª Llengua anglesa 
(2h) 
2ª Llengua francesa 
(2h) 
L catalana(2h)+L 
castellana(2h) 

2ª Llengua anglesa (2h) 
2ª Llengua francesa 
(2h) 
Educació física 
(2h)+Música (2h) 

2ª Llengua anglesa (2h) 
2ª Llengua francesa (2h) 
Emprenedoria(2h)+Informàtic
a (2h) 
Cultura clàssica 
(2h)+Mediació (2h) 

      

CURRÍCULUM D’ESO 

Matèries comunes 4rt ÀLFIL 

Llengua Catalana i Literatura 3 3 

Llengua Castellana i Literatura 3 3 
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Llengua Estrangera 4 2 

Ciències Socials: Geografia i Història 3  

Matemàtiques 4 3 

Educació Física 2 2 

Religió o Cultura i Valors Ètics 1  

Tutoria 1 1 

Projecte de Recerca  Sense assignació horària (1) (1) (1) 

Matèries optatives 9  

Jardineria  2 

Fotografia  2 

Tecnologia  2 

Pràctiques laborals  10 

Total d’hores 30 30 

  

Matèries optatives 4rt (3h) 

Física i química Robòtica Emprenedoria 

Biologia i geologia Economia Informàtica d'usuari 

Tecnologia Llatí Italià 

Filosofia  Cultura científica 
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 CURRÍCULUM DE BATXILLERAT 

Matèries comunes 1r 2n 

Llengua Catalana i Literatura I i II 2 2 

Llengua Castellana i Literatura I i II 2 2 

Llengua Estrangera I i II     3 3 

Educació Física  2 - 

Filosofia 2 - 

Ciències per al Món Contemporani (cultura científica) 2 - 

Història de la Filosofia   - 3 

Història - 3 

Tutoria     1 1 

Treball de Recerca      - (*)  

Matèria comuna d’opció I i II    4 4 

Matèria de modalitat    4 4 

Matèria de modalitat    4 4 

Modalitat o específiques     4 o 2+2 4 o 2+2 

Total d’hores      30 30 

(*) Sense assignació horària      

Matèries optatives 1r Batx (4h)  Matèries optatives 2n Batx (4h) 

Física I  Física II 

Matemàtiques I  Matemàtiques II 

Ciències de la Terra I  Ciències de la Terra II 

Quimica I  Quimica II 

Biologia I  Biologia II 

Tecnologia industrial I  Tecnologia industrial II 

Dibuix Tècnic I  Dibuix Tècnic II 

Llatí I  Llatí II 

Grec  Matemàtiques apl. Ciències socials II 

Economia  Geografia 

Economia d’empresa I  Economia d’empresa II 

Matemàtiques apl. Ciències socials I  Història de l'art 

Història Món Contemporani  Literatura catalana 

Literatura castellana  Italià II (2h) 

Italià I (2h)  Psicologia (2h) 
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Sociologia (2h)  Projecte empresarial (2h) 

Estada a l'empresa (2h)   

 

 CURRÍCULUM DE CFGM FABRICACIÓ MECÀNICA 

 

Matèries comunes 1r 2n 

M1 processos de mecanització 4  

M2 Mecanització per Control Numèric   8 

M3 Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i 

processos especials 

 6 

M4 Fabricació per arrencament de ferritja 10  

M5 Sistemes automatitzats   4 

M6 Interpretació i representació gràfica 4  

M7 Metrologia i assajos 3  

M9 EIE  2 

M10 Anglès 3  

M11 Síntesis  2 

FOL 1 2 

FCT Formació en Centres de treball   (*) 

Total d’hores      25 24 

      

     (*)FCT: 350 hores. 

 CURRÍCULUM DE CFGS PROGRAMACIÓ DE LA 

PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA. MOTLLES I 

MATRIUS 

Matèries comunes 1r 2n 

M1 Interpretació gràfica 3  

M2 Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge 3  

M3 Mecanització per control numèric 4  
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M4 Fabricació assistida per ordinador 2  

M5 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica  4 

M6 Programació de la producció  1 

M7 Execució de processos de fabricació 7  

M8  Materials  1 

M9 Gestió de la qualitat, PRL i protecció ambientals  2 

M10  1 

M011 FOL 2  

M12 EiE  2 

M13 Projecte de fabricació de projectes mecànics (DUAL)  2 

M15 Disseny Industrial per procés de xapa i estampació 3  

M16 Disseny de motllos per a productes polimèrics 3  

M17 Execució de processos de transformació de material 2  

MÒDUL DUAL  8 

Total d’hores      28 19 

 

CURRÍCULUM DE CFGM Gestió Administrativa 

 

Matèries comunes 1r 2n 

M01 Comunicació empresarial i atenció al client 3 2 

M02 Operacions administratives de compravenda 3 2 

M03 Operacions administratives de recursos humans 3  

M04 Operacions de gestió de tresoreria  4 

M05 Tècnica comptable 5  

M06 Tractament de la documentació comptable  4 

M07 Tractament Informàtic de la informació 4 3 

M08 Operacions administratives de suport  2 

M09 Anglès 1 2 

M10 Empresa i Administració 5  

M11 Empresa a l'aula  4 

M12 FOL 3  

FCT Formació en Centres de treball   (*) 
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Total d’hores      27 23 

 

     (*)FCT: 350 hores. 

 

CURRÍCULUM DE CFGS Administració i Finances 

Matèries comunes 1r 2n 

M01 Comunicació i atenció al client 3  

M01 DUAL Comunicació i atenció al client DUAL  1 

M02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial 3  

M03 Procés integral de l’activitat comercial 6  

M03 DUAL Procés integral de l’activitat comercial DUAL  2 

M04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa 2  

M04 DUAL Recursos humans i responsabilitat social corporativa 

DUAL 

 1 

M05 Ofimàtica i procés de la informació 4  

M05 DUAL Ofimàtica i procés de la informació DUAL  1 

M06 Anglès 2 2’5 

M07 Gestió de recursos humans 2  

M08 Gestió financera  4 

M08 DUAL Gestió financera DUAL  2 

M09 Comptabilitat i fiscalitat  6 

M09 DUAL Comptabilitat i fiscalitat DUAL  1 

M10 Gestió logística i comercial 3  

M12 FOL 2  

M12 DUAL FOL DUAL  1 

M11-13 Simulació empresarial  4 

Projecte d’administració i finances  (**) 

FCT Formació en Centres de treball   (*) 

Total d’hores      27 25’5 

(*)FCT: 350 hores. 

(**) Projecte d’administració i finances: 33 hores. 
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  PROCEDÈNCIA DE L’ALUMNAT 

Habitualment els nostres alumnes provenen dels centres educatius públics i concertats de 

Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines. Pel que fa a la procedència de l’alumnat de 

Formació Professional pot ser més variada i podem tenir alumnes de la zona del que 

s’anomena Eix de la Riera de Caldes. 

 

CENTRES DE PROCEDÈNCIA Curs 2019-20 

ESCOLA MONTBUI INSTITUT PIC DEL VENT FEDAC 

ESCOLA FARELL INS CARRASCO I FORMIGUERA ALTRES 

ESCOLA CALDERÍ ESCOLES PIES  

 

ALUMNES CURS 2019-2010 
Nº alumnes 

696 

 TOTALS PER ENSENYAMENT   

ESO 1R, 1r+ 2n +3r+ 4t 318 

BATXILLERAT 1r+2n 182 

CICLES GRAU MITJÀ 1r+2n Gestió i Mecanització 102 

CICLES GRAU SUPERIOR 1r+2n AFI i FM 94 

El 84 % de l’alumnat de 1r de Batxillerat procedeix del propi institut. 

 

 EL PROFESSORAT 

El claustre de professors del centre està format el curs 2019-20 per 68 professors i 

professores. D’aquests, 8 treballen ocupant una mitja jornada de dedicació laboral. Hi 

han 28 professors amb plaça definitiva al centre. 3 professors ocupen una plaça en 

comissió de serveis, 2 funcionaris tenen destinació provisional. 

El claustre del Manolo Hugué té un volum de professorat interí i substitut considerable. 

Actualment tenim 32 interins, dels quals 13 d’ells s’han incorporat aquest curs 2019-

2020 i 3 subs que cobreixen reduccions de jornada. Durant el curs 2019-2020, el claustre 

del Manolo ha acomiadat per jubilació a 6 companys. 
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  ALTRE PERSONAL LABORAL 

El centre compta amb tres conserges, dos administratives, personal de la neteja, 

personal de cantina, biblioteca i psicòloga. Tots ells, així com la professional de l’EAP-

Serveis socials-Treballadora social, els representants de l’Ajuntament,  l’espai jove- El 

Toc de Caldes, desenvolupen una tasca fonamental pel perfecte funcionament de 

l’Institut. 

 

 DIAGNOSI ACTUALITZADA 

  RESULTATS ACADÈMICS GLOBALS 

Índex de superació i promoció del curs en percentatge per nivells. 

 

RESULTATS ACADÈMICS GLOBALS 

 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

1r ESO 96% 96,38% 100% 98,76%  

2n ESO 91% 91,30% 90,69% 97,46%  

3r ESO 95% 93,80% 91,13% 95,55%  

4t ESO 89% 86,45% 92,85% 97%  

1r BAT 93% 89,01% 89,13% 95,45%  

2n BAT 65,21 80,43% 91,78% 97%  

GM Gestió 
Adm 

61,53% 35,29% 56,25% 90%  

GM 
Mecanització 

82,75% 80,76% 76,00% 80%  

GS Adm i Fin 74,07% 73,33% 78,26% 50%  

GS Motlles i 
Matri 

   50%  
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ESO, CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT.  INDICADORS INTERNS 

Indicador Descripció 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Codi 3 Percentatge de les UDs 
impartides entre les 
programades. 

----------- ----------- 90,00% 91,48% 

Codi 5 Percentatge d’alumnat de 
primer, segon i tercer  de l’ESO 
que supera respecte l’alumnat 
avaluat. 

94% 93,82% 94,06% 97,25% 

Codi 7 Percentatge d’alumnat de 4art 
d’ESO que gradua sobre 
l’’avaluat. 

89% 86,45% 92,85% 97% 

 

Indicador Descripció 2015-16 2016-17 2017-2018 2018-2019 

Codi 3 Percentatge de les UDs 
impartides entre les 
programades 

----------- ----------- 91,15% 88,39% 

Codi 5 Percentatge d’alumnat de 
primer que supera entre 
l’avaluat 

----------- ----------- 89,01% 95,45% 

Codi 7 Percentatge d’alumnat de 2on 
de Batxillerat que gradua sobre 
l’avaluat. 

65,21 80,43% 91,78% 97% 

 

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Indicador Descripció 2017-2018 2018-2019 

Codi 3 Percentatge de les activitats realitzades 
entre les programades. 

100,00% 100,00% 

Codi 6 Percentatge de l’alumnat que aprova les 
Ufs entre l’avaluat. 

67,70% 63,10% 

Codi 7 Percentatge d’alumnat que obté el títol 
sobre l’avaluat en les UFs que li resten 
per obtenir-lo. 

71,43% 82,00% 

 

  RENDIMENT ACADÈMIC. RESULTATS INTERNS I EXTERNS. 

PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 4T, PROVES 

PAU, PROVES PISA I INFORME DE LA INSPECCIÓ  

El rendiment acadèmic del nostre centre s’ha fet a partir de l’anàlisi dels diferents resultats 

de proves internes i externes realitzades al llarg dels darrers cursos. Aquest rendiment 
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reflexe els rendiments obtinguts pels nostres alumnes en totes les etapes que s’imparteixen 

en el centre. S’ha pres com a referent les proves de 4t, les proves d’accés a l’universitat 

PAU, les proves PISA 2018 i l’informe elaborat per l’inspecció del nostre centre a partir de 

l’aplicació AVAC. 

El rendiment acadèmic fa referència als resultats interns i externs obtinguts pels alumnes 

en totes les etapes que imparteix el nostre centre. Així, l’Institut Manolo Hugué presenta un 

nivell de 3 sobre 4. Per tant, és superior a la mitjana dels centres de la tipologia. 

Aquest nivell de rendiment no té un reflex en els resultats concrets de les proves de 

competències bàsiques de 4ESO i malauradament, tot i ja ser una de les preocupacions 

incloses a millorar dins de les estratègies del primer projecte de direcció 2016-2020 encara 

tenim molt marge de millora 

La següent taula (font: Inspecció educativa. AVAC) compara els resultats obtinguts amb 

relació al promig dels centres de la Vall de Tenes (VT) i al promig dels centres de Catalunya 

(CAT). Es marca com a criteri el % d’alumnat que supera les competències (nivell mitja baix 

+ mitja+ alt), en aquells casos que el % d’alumnat del centre és superior es marca amb el 

signe +, i amb el signe – en el cas contrari. 

COMPETÈNCIA 

 CATALÀ  CASTELLÀ  ANGLÈS  MATEM  CIEN-TEC 

ANY VT CAT  VT CAT  VT CAT  VT CAT  VT CAT 

18-19 - +  - -  - -  - -  - - 

17-18 - -  - -  - -  - -  - - 

16-17 - +  - +  - -  - -  - - 

15-16 - +  - -  - -  - -    

14-15 - +  - -  - -  - -    

 

Els darrers 5 anys, els resultats sempre han estat inferiors a la mitjana dels centres de la 

zona, i excepte en català i puntualment en castellà, inferiors també a la mitjana dels centres 

de Catalunya. 

Som conscients d’aquesta situació i s’ha engegat un procés de reflexió. Així en el curs 

2018-19 es va proposar millorar el resultats, es va crear una comissió de reflexió (formada 
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per caps de departament i equip directiu) i es va acordar augmentar el caire competencial 

de les proves internes, ja des de 1r ESO. En la programació per l’actual curs, 2019-20, es 

fixa com a objectiu obtenir uns resultats superiors a la mitjana de Catalunya però no ho hem 

assolit.  

En l’actual PDD aquest continuarà sent un objectiu a  desenvolupar amb noves estratègies, 

tals com valorar la nota de la competència  com a nota d'examen, o bé intensificar l’ús 

d’exàmens competencials... 

RESULTATS PROVES PISA 

Durant el present curs, hem rebut l’informe de les proves PISA realitzades al centre durant 

l’any 2018, ja que va ser un dels centres designats. Aquest informe representa el contrapunt 

als resultats de les proves de 4t i confirma la confiança en el potencial del nostre alumnat.  

Els resultats han estat molt optimistes i encoratjadors, contraposats als obtinguts en les 

proves externes de 4ESO. 

Aquesta divergència podria ser atribuïda al factor motivador de l’alumnat en les diferents 

proves. 
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COMPETÈNCIA MATEMÀTICA. PUNTUACIÓ GLOBAL
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COMPETÈNCIA CIENTÍFICA: PUNTUACIÓ GLOBAL

 

EVOLUCIÓ DE LES PROVES DE 4T. Del 2011 AL 2020  

Institut Manolo Hugué: Alumnat que assoleix la competència en les proves de 4t (%) 

en aquest període 

Curs Català Castellà Anglès Francès Mates 
Cientificotecnolò

gic 

2011-2012 67,6 80,6 66 92,9 73,1   

2012-2013 79,1 88,5 74,2 100 79,1   
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2013-2014 92 94,6 80,9 100 82,4   

2014-2015 89,5 82,9 75,2 --- 83,8   

2015-2016 90,5 83,5 65,3 81,2 81   

2016-2017 91,2 91,2 73 66,7 84,3 69,7 

2017-2018 78,1 85,7 77,1 66,7 74,3 78,1 

2018-2019 91,2 86,8 84,3 72,7 80,6 73,4 

2019-2020 86,3 91,8 86,3 --- 78,1 78,1 

  

Els valors s’han extret dels resultats globals de les proves d’avaluació de 4t dels darrers 

cursos. S’ha valorat que no assoleixen les competències aquells alumnes que s’han quedat 

a la franja baixa de resultats. Amb aquests resultats, al llargs dels darrers cursos, s’ha fet 

una anàlisi acurada de la situació per Departaments i s’han valorat diferents estratègies de 

millora que es recullen en aquest Projecte de Direcció. Dins de l’objectiu 1, millora de 

resultats acadèmics es recolliran aquelles estratègies encaminades a millorar aquesta 

franja de resultats, que és la que es desvia més de la mitjana. 
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ALUMNES SITUATS A LA FRANJA BAIXA DELS RESULTATS DE 

COMPETÈNCIES. MITJANA CATALUNYA I DE L’INSTITUT 

 

  

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 

MITJANA 

Manolo 

2016-2019 

MITJAN

A 

Cataluny

a 2016-

2019 

CATALÀ 8.8 21.9 8,8 13,7 13,30 10.05 

CASTELL

À 

8.8 14.3 13,2 8,2 11,12 9.8 

ANGLÈS 27.0 22.9 15,7 24,7 22,57 13.6 

FRANCÈS 33.3 33.3 27,3 ___ 31,3 12,7 

MATEMÀ

TIQUES 

15.7 25.7 19,4 21,9 20,67 14.1 

CIENTIFI

COTEC 

30.3 18.1 26,6 21,9 24,44 15.1 

 

La mitjana de Catalunya es manté estable al llarg dels darrers tres cursos, en el nostre cas 

tot i presentar una molt lleugera millora, els resultats queden lluny dels que són els del 

nostre país, això fa plantejar que ens hem de preocupar per millorar-los en els propers 

cursos. 

Recollit en anteriors memòries i PGAs, enguany volem reflexar aquesta preocupació en la 

revisió del projecte de direcció 2020-2024 i proposar estratègies d’actuació i millora en 

l’Objectiu 1 del nostre centre “Millorar els resultats educatius”. 

RESULTATS PROVES PAU PER ALUMNES BAT I FP 

2016  Alumnes de Batxillerat presentats Juny: 48 

● Alumnes de Batxillerat aprovats Juny: 47 
● Alumnes de CFGS presentats Juny (Fase específica): 8 
● Alumnes de Batxillerat presentats Setembre: 3 
● Alumnes de Batxillerat aprovats Setembre: 3 
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● Alumnes de CFGS presentats Setembre (Fase específica): 0 
 

❖ Mitjana global del centre notes de PAU 6,233 
❖ llistat ordenat per mitjanes de notes de les PAU el centre ocupa el lloc: 394 

 

2017  Alumnes de Batxillerat presentats Juny: 49 

● Alumnes de Batxillerat aprovats Juny: 49 
● Alumnes de CFGS presentats Juny (Fase específica): 2 
● Alumnes de Batxillerat presentats Setembre: 10 
● Alumnes de Batxillerat aprovats Setembre: 7 
● Alumnes de CFGS presentats Setembre (Fase específica): 0 

 
❖ Mitjana global del centre notes de PAU 5,969  
❖ llistat ordenat per mitjanes de notes de les PAU el centre ocupa el lloc: 396 

2018 Alumnes de Batxillerat presentats Juny: 48 

● Alumnes de Batxillerat aprovats Juny: 47 
● Alumnes de CFGS presentats Juny (Fase específica): 1 
● Alumnes de Batxillerat presentats Setembre: 4 
● Alumnes de Batxillerat aprovats Setembre: 4 
● Alumnes de CFGS presentats Setembre (Fase específica): 0 

 
❖ Mitjana global del centre notes de PAU 6,198  
❖ Llistat ordenat per mitjanes de notes de les PAU el centre ocupa el lloc: 405 - 

tercer quartil 

2019 Alumnes de Batxillerat presentats Juny: 59 

● Alumnes de Batxillerat aprovats Juny: 57 
● Alumnes de CFGS presentats Juny (Fase específica): 2 
● Alumnes de Batxillerat presentats Setembre: 3 
● Alumnes de Batxillerat aprovats Setembre: 3 
● Alumnes de CFGS presentats Setembre (Fase específica): 0 

 
❖ Mitjana global del centre notes de PAU 6,494 
❖ Llistat ordenat per mitjanes de notes de les PAU el centre ocupa el lloc: 267 - 

segon quartil (PAU 2018: tercer quartil) 
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MITJANES PAU COMPARADES AMB ELS DARRERS CURSOS. 

Dades Oficina d’Accés a l'universitat   

   INSTITUT MANOLO HUGUÉ Mitjana PAU 

2015/16 6,233 6,660 

2016/17 5,969 6,445 

2017/18 6,198 6,643 

2018/19 6,494 6,637 

 

Índex d'alumnes que superen les proves d'accés a la Universitat.  

CURS CAT INSTITUT MANOLO HUGUÉ 

2011-12  92.484% 100%  

2012-13  93.858% 100% 

2013-14 94.293% 100% 

2014-15 93.063% 95.7% 

2015-16 94.108% 98.04% 

2016-17 92.547%  100% 

2017-18 94.69% 100% 

2018-19 96,61% 97% 
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RENDIMENT ACADÈMIC DEL BATXILLERAT. PROVES INTERNES I 

EXTERNES 

Rendiment acadèmic del Batxillerat 
Índex elaborat a partir dels resultats de les proves internes i proves externes 

CURS CAT INSTITUT MANOLO HUGUÉ 

2015-16 89.057% 91.73% 

2016-17 89.038% 
88.76% 

 

2017-18 89.665% 95.1% 

2018-19  97 % 

 

Aquest indicador ens ajuda a interpretar que tot i que en conjunt els resultats dels nostres 
alumnes estan per sota de la mitjana de Catalunya pel que fa al resultat de la nota mitjana 
de les PAU durant aquests darrers 4 anys (mostra analitzada)  pel que fa el percentatge del 
rendiment acadèmic i del nombre de graduats en Batxillerat, el nostre institut està per sobre 
de la mitjana de Catalunya.  

Durant el segon mandat de direcció, caldrà estar atents als resultats que obtindrem a partir 
de les proves de les PAU del 2020. Unes proves que donat que es duran a terme en un 
context de pandèmia en el moment de redactar aquest projecte de direcció, no sabem si 
reflexaran prou bé el nivell dels nostres alumnes. 

Tot i així cal una reflexió al respecte del rendiment dels nostres alumnes de batxillerat 
i aconseguir que la mitjana de notes de les PAU del nostre centre sigui superior al de 
la mitjana de Catalunya. 

És important destacar que a les darreres proves PAU, l’Institut Manolo Hugué va passar 
del quartil 3 al quartil 2 passant de la posició 405 l’any 2018 a la posició 267 l’any 2019. 
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RESULTATS PAU 2016-2019. INSTITUT MANOLO HUGUÉ. COMPARATIVA 

MITJANA CATALUNYA* 

 2016 2017 2018 2019 

 juny cat juny cat juny cat juny cat 

Llengua catalana i Literatura 6,04 6,09 6,06 6,31 6,28 6,51 7 6,75 

Llengua castellana i Literatura 5,9 6,17 5,83 6,46 6,61 6,33 6,5 6,77 

Anglès 7,15 7,34 6,3 6,01 6,96 7,36 6,01 6,4 

Història de la filosofia 5,78 6,5 6,86 6,22   7,5 6,47 

Italià ---- ---- 1,5 4,96     

Francés ---- ---- ---- ---- 6,83 7,06 7,29 7,66 

Història 5,3 6,75 6,19 6,67 6,23 6,38 7,38 6,54 

Anàlisi Musical 9 6,45       

BIOLOGIA 7,13 6,37 7,5 6,47 6,31 6,24 6,76 6,59 

Ciències de la terra i MA   6,83 5,85   7,36 5,81 

CULTURA AUDIOVISUAL 5 6,69 ---- ---- 7,25 6,58   

Dibuix tècnic 4 6,36 2 4,73 6,75 5,68 2,67 6,1 

Disseny   ---- ---- 6,5 6,32   

Economia de l'empresa 5,3 5,15 4,94 5,85 4,78 5,86 7,74 6,91 

Física 5,38 5,24 6,77 6,29 7,82 6,95 5,13 6,26 

Geografia 6,91 6,31 5,36 6,52     7,08 6,21 

Grec   5,75 6,62       

Història de l'art 6,56 5,81 8,13 6,55       

Literatura castellana 5 6,53 ---- ----     9 6,46 

Literatura catalana 6,5 6,31 6,63 6,72     8,9 6,42 

Fonaments de les arts ---- ---- ---- ---- 9 6,85   

Llatí 6 6,78 7,67 6,79 8,75 6,42 5,86 5,9 

Matemàtiques 6,5 6,53 6,7 6,31 7,28 6,23 5,34 5,8 

Matemàtiques aplicades 
CC.SS. 

6,16 6,04 6,29 6,21 4,38 5,65 6,16 6,33 

Química 6,95 5,87 7,79 6,03 6,88 6,39 7,06 5,9 

Tecnologia Industrial 6,25 6,82       

MITJANA NOTES JUNY I CAT 6,14 6,30 6,06 6,19 6,79 6,43 6,71 6,41 
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3 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

Des del 2007 a l’Institut Manolo Hugué tenim un grup de reforç d’instrumentals de 1r a 3r 

d’ESO i un grup de diversificació curricular (Projecte Alfil), on s’intenta acollir a aquells 

alumnes no actitudinals, que presenten diferents ritmes d’aprenentatge. Aquest grup aplega 

nois i noies de 3r (des del curs 2018-19) i 4t d’ESO . L’objectiu principal, és donar eines i 

acompanyament per ajudar a promocionar a aquests nois i noies.  

 

Els grups de reforç són grups flexibles que tenen presència a cada nivell de l’ESO. Des del 

moment en que van quedar recollits en el Projecte Educatiu de Centre, ja es van orientar 

cap a alumnat  amb dificultats i diferents ritmes d’aprenentatge on cursen les matèries 

instrumentals (llengües i matemàtiques, amb les adaptacions corresponents). El traspàs de 

primària és fonamental per decidir quin alumnat entrarà en el grup de reforç a 1r d’ESO. 

També les reunions amb la CAD, Coordinació de cicle amb tutors, Coordinació pedagògica 

amb coordinadores de cicles i equips docents serveixen per atendre l’alumnat NESE i 

determinar quin alumnat entrarà o sortirà del reforç. Cal dir també que es contacta amb la 

família de l’alumnat NESE de 1r per informar de l’entrada del reforç i es tenen entrevistes 

amb alumnat NESE nou de la ESO que entra al centre.  

S’ha d’esmentar que aquell alumnat NESE que no entra al reforç també disposa 

d’acompanyament  a raó d’1 hora setmanal i  intervenció dins del grup classe. Cal 

mencionar la participació en el projecte EDINS des del curs 2018 per atendre alumnat de 

15 i 16 anys  en risc de no acreditar el títol de la ESO. 

 

La realitat del moment, amb un augment del nombre d’alumnes que bé amb dictamen o 

sense van arribant  a l’Institut i d’acord amb les instruccions recollides en el DECRET 

150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 

educatiu inclusiu, ens ha dut a replantejar els grups de reforç d’instrumentals valorant noves 

estratègies i actuacions. 

Aquestes, quedaran recollides en aquest Projecte de Direcció, en l’objectiu 1. Millorar els 

resultats educatius. 

 

Durant el mandat 2016-2020, amb una actuació que valoro com a molt positiva, des de la 

Coordinació Pedagògica juntament amb la tasca del Departament d’Orientació, s’han 

reforçat i ampliat de manera molt significativa els Plans Individualitzats del nostre centre, 

millorant de manera qualitativa i quantitativa una mancança que es feia molt palesa a l’inici 

del mandat.  

 

Hem mantingut i potenciat les reunions de la CAD del nostre centre, i alhora s’ha reactivat 

la Comissió Social del centre del curs 2017. Aquestes trobades tenen una hora fixa de 

coordinació que permet a tots membres de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, CAD 

poder-se reunir periòdicament. La importància que representa per al centre el Departament 
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d’Orientació ens fa pensar que caldria augmentar com a mínim mig professor/a de 

l’especialitat de psicopedagogia recuperant així la ratio que havia tingut l’esmentat 

Departament anys enrera. 

. 

Per atendre millor la diversitat, i donat que al llarg del curs es van  incorporant alumnes 

nouvinguts (dades actualitzades a esfera) pel curs 2020-2021 volem tornar a sol.licitar l’aula 

d’acollida. Denegada durant els darrers cursos per manca suficient d’alumnat.   

 

4 L’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE 

LLENGÜES ESTRANGERES I EL PROJECTE 

LINGÜÍSTIC DE CENTRE 
 

En aquest segon mandat, ens proposem enfortir un dels objectius que ja vam fixar com 

prioritaris l’any 2016. L’impuls de les llengües estrangeres i el plurilingüisme al centre.  

 

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, i entenent alhora que aquesta 

era una prioritat en el primer projecte de direcció 2016-2020, l’any 2019 es va renovar el 

Projecte Lingüístic del Centre. Durant els propers anys volem continuar enfortint els lligams 

amb altres centres educatius europeus. Igualment, ens proposem potenciar la 

internacionalització de la Formació Professional i fomentar els projectes de mobilitat entre 

els diferents cicles formatius del nostre institut, posant especial èmfasi en el Cicle Formatius 

de Termalisme i Benestar que començarà en modalitat Dual el proper curs. 

 

Pel que fa al Batxillerat, volem recuperar donar continuïtat a una de les estratègies 

proposades en el darrer PdD i que no es van poder dur a terme,  sol.licitant impartir 

Batxillerat en modalitat Batxibac. 

 

 

5 ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

 
L’Institut Manolo Hugué es regula a partir de les Normes d’Organització i Funcionament del 

centre (NOFC). Aquestes Normes, d’acord amb l’actual projecte de direcció, s’han anat 

modificant fins a ser aprovades pel Consell Escolar del nostre centre en data 2 de desembre 

del 2019. 

Tot i que amb un retard important, doncs ho preteniem fer durant el primer any de mandat, 

finalment després de dos cursos de treball intens, donem compliment al punt 4.4 de 

l’Objectiu 4, Revisar i actualitzar els recursos del centre, complint així amb totes les 

actuacions proposades: modificació del Pla d’Emergència, gestió de la disciplina. 
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Aquestes normes tenen com a objectiu fonamental facilitar la vida diària del centre, de 

manera que tothom pugui saber en cada moment quina actuació ha de dur a terme. 

Igualment, aquestes normes han de servir de protocol per a millorar la comunicació i facilitar 

un suport normatiu que ajudi a aclarir les responsabilitats i els drets de tota la comunitat 

educativa.  

Des d’un bon principi, ara fa ja 4 anys, hem tingut present que ens cal fomentar la 

participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre. Sols així, promovent la 

seva  col·laboració i convivència, la percepció de pertinença i benestar en el centre 

millorarà. 

És en aquest sentit també, que durant aquest curs hem redactat i aprovat en Consell 

Escolar el Projecte de Convivència, i alhora hem actualitzat el Projecte Educatiu de Centre. 

Amb el desplegament del Projecte de Convivència aprovat pel Consell Escolar el febrer del 

2019 pretenem millorar la cohesió social, la disciplina i el benestar de l’Institut. 

Dins de l’apartat Planificació del Projecte de Convivència es defineixen els temes,  les 

actuacions i la temporització en que aquestes s’han de dur a terme, establint que el Projecte 

de Convivència ha de quedar implementat al final del curs 2020-21. 

Ambdós documents han d’ajudar-nos, amb el seu desplegament, a millorar tots aquells 

aspectes convivencials que no hem aconseguit capgirar durant el primer mandat (conflictes 

als passadissos, elevat nombre de fulls de disciplina, consolidació d’una plantilla de 

professors i professores estable…) 

Després de 4 anys els debats entorn de l’ús del telèfon mòbil continuen sobre la taula. A 

l’inici del mandat es va considerar que la norma vigent en aquell moment era una bona 

estratègia. Malgrat tot, i després de tots aquests cursos, ens cal tornar a reflexionar sobre 

l’ús i el control del mòbil.  

Tot i que el professorat, el personal d’administració i serveis, i les famílies mostren un grau  

d’interès prou elevat per participar en la vida del centre, creiem que hi ha encara molt marge 

de millora i així ho reflexarem en els objectius del nou projecte. En tant que la sensació de 

benestar i bona convivència augmenti en el centre, estem convençuts que la participació i 

implicació dels diferents membres de la comunitat educativa anirà en augment. 

Ens cal millorar en comunicació fent difusió de tota la feina que es fa en el centre. En aquest 

sentit tot l’equip directiu, som plenament conscients que tot allò que no difonem no existeix. 

Així, tot i que des del primer any del mandat hem estat conscients que calia potenciar la 

nostre pàgina web, ha estat especialment durant els dos últims anys que aquesta se ha 

rectivat molt positivament. Igualment, durant aquest darrer període hem creat la figura dels 

Coordinador de Xarxes Socials del Centre, intentant treure el màxim profit que les noves 

tecnologies de la informació ens ofereixen . 

Pensem que amb l’actualització del PEC i de les NOFC del centre, ens ajudaran, juntament 

amb  
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6 LA GESTIÓ ECONÒMICA 
 

Des del principi del mandat actual, hem rebut les següents dotacions; 2017: 130.305,10 €; 

2018:119.157,57 €; 2019: 127.470 €. Per l’exercici 2020 no tenim encara informació al 

respecte, suposem que no serà menor a l’última de l’exercici 2019.  

A més de les aportacions del Departament, com a ingressos tenim les quotes de les 

matrícules dels cicles formatius de grau superior (30.727,00 € pel curs 2019-2020), i les 

quotes voluntàries de les famílies (37.250,48 € pel curs 2019-2020). La quota voluntària és 

de 50 € (inclou assegurança obligatòria) per tots els alumnes del centre excepte els 

alumnes de 1r curs de grau mitjà de mecanització que paguen 150 € i inclou la roba 

necessària per treballar al taller. També rebem una petita quantitat anual (1200 € aprox) de 

l’empresa SEBA , resultant de la venda del corrent elèctric  generat per les plaques 

fotovoltaiques. 

Com a despeses fixes: la neteja (aprox 52.000 €), aigua, llum i calefacció (aprox 31.500 

€), telecomunicacions i despeses postals , jardineria , reprografia ,serveis informàtics, 

empreses de seguretat (extintors, alarmes, parallamps), auditories de qualitat,manteniment 

i contractes amb empreses de manteniment (calderes, instal.lació elèctrica,  legionel.la, 

plagues, tractament de residus). Com a despeses no fixes:  material fungible no 

inventariable de mecanització, material fungible dels diferents departaments, reprografia, i 

despeses de promoció i actes diversos. 

En primera instància, podem dir que el pressupost està equilibrat, doncs la quantitat total 

d’ingressos gira al voltant dels 200.000 €, i la quantitat total de despeses també, encara 

que un anàlisi més detallat de les diferents partides posa de manifest la dependència de 

les aportacions voluntàries de les famílies: les aportacions del Departament sumades  als 

ingressos en matrícules de cicles superiors (aprox 156.000 €), cobreixen les despeses fixes 

(133.800 €) i la reprografia. La resta de despeses : material i manteniment del taller de 

mecanització (aprox 20.000 €), material fungible dels diferents departaments (aprox 17.000 

€) i les despeses de promoció i actes es paguen gràcies a les quotes voluntàries.  

Tenint present aquesta circumstància el repte en el futur serà com  afrontar algunes 

despeses no contemplades en el pressupost actual, però si necessàries, com per exemple: 

renovació i millora de maquinària del cicles formatius de mecànica, manteniment d’algunes 

estructures per les quals el departament te resposta molt lenta, adequació de l’antiga 

vivenda del conserge per usar-la com a espai docent (pel nou cicle de termalisme i 

benestar), degotalls en algunes dependències, tancaments infuncionals , necessitat de 

pintar algunes dependències, sistema de calefacció ineficient. Per fer front a aquestes 

despeses d’inversió i de manteniment disposem d’un romanent disponible de 33.000 € 

(calculat a principis de març 2020); quantitat totalment insuficient.  
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7 RELACIONS AMB L’ENTORN 

 RELACIÓ AMB L’ENTORN EDUCATIU 

Municipi 

A Caldes de Montbui hi ha tres escoles de primària de titularitat pública, i una de concertada. 

Pel que fa a l’Educació Secundària enguany hi han dos instituts de titularitat pública, 

l’Institut Pic del Vent i l’Institut Manolo Hugué, mentre que les Escoles Pies, centre concertat 

del municipi, ofereix Primària, Secundària i Batxillerat. 

Durant els darrers 4 cursos i de manera periòdica, s’han mantingut i potenciat els contactes 

amb les diferents escoles de primària del municipi.  El Seminari Primària-Secundària ha 

permès compartir entre d’altres, temes com la transició d’alumnes de l’escola a l’institut, els 

resultats de les proves de sisè, l’organització dels grups de 1r d’ESO i comparativa de 

resultats curriculars i propostes de millora que cal adequar a primària fruit de les 

informacions aportades pels caps de departament del Manolo.  

Durant aquest mateix període, i d’acord amb l’objectiu 2 del nostre projecte el seguiment 

dels  i en menor mesura amb els centres de secundària tant públic com concertat. Això no 

treu que hem treballat conjuntament alhora de proposar iniciatives per a millorar el Projecte 

Educatiu de Ciutat del nostre municipi. En aquest sentit, les trobades trimestrals en el 

Consell Escolar Municipal, representen un bon espai per a enfortir i consolidar lligams entre 

la comunitat educativa de Caldes de Montbui. 

D’acord amb els objectius de l’actual projecte de direcció, des del primer curs es va iniciar 

una coordinació fluida entre les direccions de les escoles de primària i l’institut amb 

l’objectiu de promoure activitats compartides entre els alumnes de sisè de les escoles de 

procedència dels nostres alumnes i el nostre centre amb l’objectiu d’apropar l’institut als 

més petits del municipi i alhora afavorir la cohesió social de l’alumnat. Com a exemples 

tenim la trobada d’exalumnes de primària que expliquen la seva experiència als alumnes 

de sisè, Setmana de la ciència, jornades de Convivència.  

En aquest apartat, la presència i la col.laboració de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tant 

pel que fa a la seva alcaldia, com a les diferents regidories, però en especial a la d’Educació, 

el suport i l’acompanyament al centre s’ha fet manifest des del primer moment. No ja sols 

en els aspectes més formals com  poden ser el seguiment del procés de matriculació, la 

distribució d’alumnes d’incorporació tardana al llarg del curs o l’estreta col·laboració amb 

els Serveis Socials sinó també amb la predisposició compartida de posar i treure profit de 

les instal.lacions i serveis del nostre centre. En aquest sentit, la col.laboració del consistori, 

i molt particularment de la Regidoria d’Educació, recolzant la proposta de nous cicles 

formatius de grau superior (Motlles i Matrius, Termalisme i Benestar) ha estat cabdal per a 

poder oferir una nova oferta educativa en el nostre municipi. 



 

Institut Manolo Hugué 
 

31 
 

Durant el primer mandat d’aquesta direcció, i tal i com ja es venia fent anteriorment  es 

mantenen les següents relacions externes i col·laboracions: 

-   EAP  La psicòloga de l’EAP ve al centre dimecres matí i es coordina amb la Comissió 

de la Diversitat, amb un pla de treball consensuat.  L’educador social de l’EAP també 

col·labora amb el centre un dimecres al mes al llarg del matí. 

-   CENTRES DE PRIMÀRIA Escola El Farell, Escola Montbui i Escola El Calderí  Durant 

el curs hi ha diversos contactes amb les escoles per fer un seguiment de la integració 

dels alumnes a l’Institut, 

-    SI Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines Els alumnes d’aquest centre, 

quan acaben l’ESO estan adscrits al nostre institut per fer el batxillerat.  Sempre que 

cal es comenten els casos especials. 

-    EMPRESES Tal com diu la normativa, els tutors d’FCT han de visitar les empreses 

que acullen alumnes de l’INS per fer el seguiment corresponent. El Coordinador de 

Formació Professional atén les empreses i distribueix els alumnes segons les 

necessitats, cercant formes de col·laboració entre el món empresarial de les rodalies 

i l’Institut. 

-    AJUNTAMENT A través de l’Ajuntament es fa el seguiment del procés de 

matriculació i la distribució d’alumnes d’incorporació tardana al llarg del curs. Hi ha 

una estreta col·laboració amb els Serveis Socials. Els educadors municipals sovint 

participen a les reunions setmanals de la Comissió de Diversitat per al seguiment de 

cada cas. 

-   Algunes activitats pedagògiques i d’orientació i  tutoria també es coordinen a través 

de la Regidoria d’Educació. 

-   L’institut cedeix, a petició de l’Ajuntament, la pista esportiva, per realitzar 

entrenaments de patinatge, els dilluns a la tarda. 

-   CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA Amb la seva col·laboració, s’organitzen 

activitats de tutoria sobre hàbits saludables i sexualitat. Durant aquest mandat, una 

Infermera de l’ambulatori de Caldes de Montbui, amb l’aprovació del Consell Escolar, 

ha atès un cop per setmana als nostres alumnes dins del programa SALUT I ESCOLA  

(PSiE). Un programa que té per objectiu millorar la salut dels adolescents mitjançant 

accions de promoció de la salut. 

-   POLICIA MUNICIPAL Col·laboració discreta puntualment quan hi ha problemes 

d’escapades d’alumnes,  “gent” que ronda pels voltants del centre de manera 

sospitosa. Col·laboració a les activitats de tutoria sobre educació viària i mobilitat. 

- MOSSOS D’ESQUADRA Informació i col·laboració sobre possibles conductes 

delictives o de risc, dintre del Pla de Seguretat dels Centres Educatius. L’objectiu 

general d'aquest pla és la prevenció i reducció de tots aquells fets i/o conductes de 

risc dins de l’àmbit escolar per contribuir a la millora de la seguretat, tant objectiva 

com  subjectiva dels usuaris i treballadors dels centres educatius. 
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8 VALORACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS I 

ACTUACIONS FETES PERÍODE 2016-2020  

 DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE 

 

Valoració del grau d’assoliment dels objectius del PdD a partir d’un anàlisi de l’evolució de resultats, tenint 

en compte el punt de partida. ( gens; poc; bastant; molt) G/P/B/M 

 

OBJECTIU 1:  Millorar els resultats educatius   /   RESPONSABLE:  Cap d’estudis 

Estratègies Activitats/Actuacions G P B M 

1.1- Atendre 

l’alumnat amb 

NEE 

1.1.1- Creació i seguiment dels PI i ACIs a les reunions d’equip 

docent i CAD, tot unificant els criteris d’avaluació als alumnes amb 

NEE. 

   x 

1.1.2- Implantació del programa SENA per fer un diagnòstic de 

l’alumne i poder realitzar les actuacions pertinents. 
x    

1.1.3- Elaboració dels Plans Individualitzats i seguiment de les 

adaptacions curriculars a llarg del curs. 
   x 

1.1.4- Disponibilitat per al professorat de recursos educatius de 

primària per poder elaborar material específic per als alumnes amb 

PI i adaptació. 

 x   

1.1.5- Creació d’un espai específic d’orientació on el professorat 

disposi del material curricular per planificar. 
x    

1.1.6- Reorganització de l’atenció als alumnes nouvinguts.  x   
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1.1.7- Millora del seguiment de l’alumnat de primer d’ESO amb la 

col·laboració de les escoles de primària. 
   x 

1.2- Fomentar l’ús 

de bones 

pràctiques 

educatives entre 

els integrants del 

centre en l’àmbit 

educatiu 

1.2.1-Organització eficient /coordinació dels departaments del 

centre: compartir currículum, metodologies, material, exàmens 

competencials, rúbriques, curriculums transversals per àmbits. 

 x   

1.2.2- Formació permanent del professorat : 

1.2.2.1- Col·laboració amb professionals de fora del centre per 

conèixer i aprofundir en temes d’interès: xerrades divulgatives per 

fomentar l’interès per la investigació, entre d’altres. 

1.2.2.2- Formació reconeguda pel departament (15h): ”Compartim 

entre iguals les nostres experiències d’èxit”. Aprofitament dels 

experts: celebració de petites conferències on els professors 

voluntaris experts en algun tema expliquin la seva forma de treballar. 

Bones pràctiques compartides entre tots els departaments. 

Pluridisciplinar. 

1.2.2.3- Formació reconeguda pel departament (15h): p.e. 

competències digitals, orientacions metodològiques per al 

professorat, etc… 

1.2.2.4- Acreditació ACTIC per al professorat. 

 

 

 

 

x 

 

 

 

  x 

x 

 

 

 

 

 

x 

1.2.3- Foment de les tècniques d’estudi/intel.ligències múltiples, 

organitzades per l’AMPA i millora dels canals de la seva comunicació 

i difusió (reunions de pares…). 

    

1.2.4- Treball en equip/col.laboratiu per part de l’alumnat a l’aula.  x   

1.3- Fomentar la 

lectura 

1.3.1- Participació al concurs de lectura en veu alta.    x 

1.3.2- Proposta d’estratègies comunes per millorar l’hàbit de lectura 

i la comprensió lectora. 
  x  
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1.4- Donar 

continuïtat a 

projectes 

establerts  al 

centre i 

implementar-ne 

de nous 

1.4.1- Continuïtat del projecte Alfil a 4rt d’ESO    x 

1.4.2- PIM (programa intensiu de millora): per als alumnes de 2n 

d'ESO que no han assolit completament les competències bàsiques 

de primària. 

x    

1.4.3- Implementació del Projecte de Robòtica a 4r d’ESO i utilització 

de la impressora 3D com un recurs pedagògic de l’àmbit tecnològic. 
   x 

1.5- Millorar la 

coordinació entre 

professors 

1.5.1- Millora de la planificació i optimització de reunions (calendari 

trimestral): setmanals de: tutors, caps de departament, 

coordinacions, departaments, d’equips docents / quinzenals de 

comissions I claustre de professors (1-2 trimestre) 

  x  

1.6- Facilitar 

l’acreditació 

ACTIC a l’alumnat 

1.6.1- Incloure les competències digitals ACTIC en el currículum de 

4t com a optativa. 
x    

1.7- Impulsar el 

Servei comunitari 

en el marc 

curricular 

1.7.1- Implantació de la matèria Servei Comunitari d’acord amb el 

currículum vigent. 
   x 

1.6- Millorar la 

orientació dels 

alumnes a Cicles 

formatius 

-Establiment de lligams entre l’ESO i cicles formatius mitjançant la 

oferta d’optatives a l’eso. 
  x  

 

Estratègies Activitats/Actuacions 
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2.1- Millorar la 

comunicació del 

centre (famílies i 

entorn) 

2.1.1- Utilització per part del professorat de l’aplicatiu de tutoria per a 

la comunicació de faltes de l’alumnat a les famílies 
   x 

2.1.2- Enviament de sms a primera hora del matí per al control de 

l’absentisme dels alumnes a les seves famílies. 
   x 

2.1.3- Manteniment i increment del grau de famílies associades a 

l’AMPA per potenciar la relació família-escola en l’àmbit de l’Institut 

(xerrades, sortides, reunions, portes obertes, festivals). 

 x   

2.1.4.1- Traspàs d’informació entre tutor/a de l’alumne i la seva 

família a través d’entrevistes personals, amb la implicació tutorial de 

l’equip directiu en casos singulars i/o conflictius. 

2.1.4.1.2 - Seguiment intensiu d’ alumnat de nova incorporació a 2n, 

3r i 4t d’ESO. 

 

 

 

 

 

x 

x  

2.1.5- Difusió de les activitats activitats dels alumnes, projectes del 

professorat i diferents departaments periòdicament a la web del 

centre i mitjans de comunicació comarcals. 

   x

x 

2.1.6- Col·laboració amb agents del municipi i de la comarca: 

jornades de convivència, jardineria a l’IRTA, CRP, projecte jocs 

populars a residències d’avis, TOC, ajuntament,... etc 

   x 

2.2- Incrementar 

la presència de la 

mediació en la 

prevenció i 

resolució de 

conflictes 

2.2.1- Millora de l’ús de la mediació com a eina de prevenció i 

resolució de conflictes. 
  x  

2.2.2- Aplicació del programa  La Tutoria entre iguals. Tutoria entre 

iguals 
x    

http://www.educaweb.cat/noticia/2014/06/25/tutoria-iguals-8306/
http://www.educaweb.cat/noticia/2014/06/25/tutoria-iguals-8306/
http://www.educaweb.cat/noticia/2014/06/25/tutoria-iguals-8306/
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2.2.3- aplicació de pràctiques restauratives que ajudin a resoldre les 

situacions de conflicte en el nostre àmbit educatiu. Pràctiques 

restauratives 

x    

2.3- Projecte Pati. 

Fomentar les 

activitats reglades 

al pati 

2.3.1- Oferta d’una optativa a batxillerat per formar monitors (CIATE) 

que ajudaran a l’hora del pati. 
   x 

2.3.2- Desplegament d’activitats al pati: lliga de futbol, de bàsquet, 

voleibol, escacs, foment de la lectura, jam sessions de música, taller 

de dibuix, conversa en llengua estrangera 

   x 

2.4- Fomentar la 

participació de 

l’alumnat i del 

professorat en la 

organització i 

gestió d’activitats 

culturals, 

benèfiques i 

festives 

2.4.1- Creació de comissions per organitzar activitats culturals i 

festives. (Sant Jordi, carnestoltes, nadal, graduacions eso, batxillerat 

i cicles,...). 

  x  

2.4.2- Continuació dels Premis Manolo Hugué (esforç, excel·lència, 

convivència). 
   x 

2.4.3- Seguiment dels projectes de la matèria d’emprenedoria.    x 

2.4.4- Potenciació del grup de Voluntariat vinculant-lo amb el Servei 

Comunitari que s’implementarà al centre d’acord amb el currículum 

vigent. 

   x 

2.5- Planificar un 

calendari de 

sortides 

extraescolars 

Planificar un calendari escolar per reorganitzar les sortides 

curriculars. 
  x  

  2.5.2- Estudi de la viabilitat de fixar una quota anual que inclogui la 

major part de sortides curriculars obligatòries. 
x    

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb73-43d1-8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb73-43d1-8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0021/7bd608f3-cb73-43d1-8194-b1526417fc80/28_practiques_restauratives_cercles.pdf
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2.6- Definir el 

protocol d’acollida 

de professorat 

nouvingut i 

professorat novell 

2.6.1- Creació de la figura del mentor pel professorat novell com a 

suport pedagògic. 
 x   

2.6.2- Institució d’una nova comissió d’acollida al nou professorat per 

elaborar un protocol de benvinguda i gestionar les actuacions. 
x    

2.6.3- Confecció d’un pòster amb les fotografies, noms, matèries, 

càrrecs de tots els professors. 
   x 

2.7- Millorar i 

garantir un bon 

clima de centre. 

2.7.1- Reordenació del sistema de guàrdies. Establiment de pautes: 

control primera hora matí, agilitzar el control de passadissos, patis, 

alumnat amb fulls d’incidència. 

   x 

2.7.2- Visibilitat i suport de l’equip directiu en la vida escolar.   x  

2.7.3- Millora de la cohesió entre professors fomentant activitats 

lúdiques dins i fora del centre. 
 x   

OBJECTIU  3:  Esdevenir un institut referent en llengües estrangeres   / RESPONSABLE: Director 

Estratègies Activitats/Actuacions     

3.1- Millorar la 

llengua anglesa 

3.1.1- Creació d’una comissió de llengües que faci el seguiment i 

propostes de millora. 
x    
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3.1.2- Agrupament flexible a 1r d’ESO amb un grup avançat i dos 

estàndards per garantir els diferents nivells d’aprenentatge. A 

implementar en el decurs dels 4 anys des de 1r fins a 4t d’ESO, 

progressivament . Després del primer curs es va canviar aquesta 

estratègia. NO va funcionar i es va reorientar. 

Els alumnes fan dues llengües estrangeres (1a i 2a com a optativa) 

x    

 

 

x 

3.1.3- prepararació l’examen del certificat:  FIRST,  ADVANCED a 2n 

batxillerat, DELF; CELI 
   x 

3.1.4- Pla de Viabilitat de l’ús de les llengües estrangeres en el 

curriculum comú de l’alumnat, utilitzant la metodologia (CLIL/Emile) 

en 1-2 matèries no linguístiques, d’acord amb els Plans d’Innovació 

en Llengües Estrangeres. 

x    

3.1.5- Estudi dels diferents convenis d’escolarització i acollida dels 

alumnes estrangers d’intercanvi o estada temporal al centre. 

3.1.5.1- Possibilitat d’assignar un tutor de seguiment. 

 

x 

  x 

3.2- Millorar la 

llengua francesa 

3.2.1- Estudi de la possibilitat d’implantar el batxibac.  x   

3.3- Implantar un 

auxiliar de 

conversa. 

3.3.1- Instauració d’un auxiliar de conversa en llengües estrangeres 

emmarcat dins del conjunt d’actuacions destinades a donar suport a 

la necessitat de millora de l’aprenentatge d’idiomes i el plurilingüisme 

al nostre centre educatiu. 

x    

3.4- Vincular el 

centre amb 

l’entorn llunyà 

mitjançant el 

projecte 

ERASMUS+, e-

twinning. 

3.4.1- Valoració de la possibilitat de fer Intercanvis amb les diferents 

llengües: 3.4.1.1- Intercanvis amb Anglaterra, Irlanda (anglès), 

França, Canadà, Itàlia 

3.4.2 Vincular el centre amb l’entorn llunyà mitjançant el projecte 

ERASMUS+, e-twinning 

  

 

x 

 x 
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OBJECTIU 4: Revisar i actualitzar els recursos del centre/ RESPONSIBLE: Equip 

directiu  

Estratègies Activitats/Actuacions 

4.1- Revisar i 

actualitzar el PEC 

d’acord amb la llei 

d’Educació de 

Catalunya 

4.1.1- Revisió del PEC i redactat del nou PEC de l’Institut.    x 

4.1.2- Presentació del document provisional al Claustre i AMPA.    x 

4.1.3- Difusió del nou PEC entre la comunitat educativa.    x 

4.2- Millorar la 

percepció o 

satisfacció amb el 

Pla d’Acció 

Tutorial (PAT) 

4.2.1- Creació d’una comissió per revisar i, si s’escau, reelaboració 

dels PATs de l’ESO, Batx i Cicles formatius, tenint en compte els 

següents criteris: 

4.2.1.1- Orientació de proves diagnòstiques a l’alumnat de tercer i 

quart d’ESO per al tipus de Batxillerat, o les branques de cicles de 

grau formatiu. 

4.2.1.3- Valoració de la participació al projecte classe sense fum. 

 

 

x 

 

x 

 x  

4.3- Redactar el 

Projecte de 

Convivència de 

Centre 

4.3.1 Redacció del Projecte de Convivència de Centre  i aprovació 

pel Consell Escolar 
   x 

4.4- Revisar les 

NOFC 

4.4.1- Revisió i actualització de les Normes d’Ordre i Funcionament 

del Centre 
   x 
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4.4.2- Modificació dels fulls de convivència/disciplina.    x 

4.4.3- Revisió i actualització, si s’escau, del Pla d’emergència del 

centre 
   x 

4.5- Millorar la 

imatge i difusió 

d’activitats del 

centre 

- Millora de la difusió d’activitats, projectes i sortides del centre a 

través de diferents mitjans (web, tv, premsa, …) 

- Reserva d’un espai a l’entrada del centre per exposar una mostra 

dels treballs dels alumnes del centre.( portades dels alumnes, 

projectes,...) 

- Dinamització del dia de portes obertes del centre. 

- Renovació de la web del centre. 

   

 

x 

x 

 

 

x 

x 

4.6- Millorar i 

revisar les 

estructures i 

instal·lacions del 

centre 

4.6.1- Redistribució de les aules i dels espais de trobada del centre  x   

4.6.2- Renovació de la sala de visites  x   

4.6.3- Increment d’espais on poder parlar per telèfon   x  

4.6.4- Creació d’una aula específica pels alumnes expulsats    x 

4.6.5-Creació d’un espai específic d’orientació  x   

4.6.6- Estudi d’un projecte per redistribuir la zona de despatxos de 

l’equip directiu 
   x 
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4.9- Implementar 

l’aula de robòtica i 

impressió 3d 

4.9.1- Implementar l’aula de robòtica i impressió 3d en els tallers de 

tecnologia a 2n 3r i 4r d’ESO 
 x   

 

 SINTESI DEL GRAU D’APLICACIÓ D’ACTIVITATS 

DEL PDD. 2016-2020 

 

OBJECTIU 1. Millorar els resultats educatius 

 

1.1 Atendre alumnat amb NESE: 

 

Durant aquest mandat s’ha reforçat de manera molt significativa l'elaboració i seguiment de 

Plans Individualitzats d’alumnes NESE, com així queda recollit en les memòries 

corresponents de cada curs. 

 

En aquest  primer mandat, atendre l’alumnat  NESE,  ha estat una inquietud de tot l’equip 

directiu, amb una especial dedicació per part de la Coordinadora Pedagògica, 

acompanyada en aquestes actuacions pel Departament d’Orientació, les coordinadores de 

cicle, la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i en menor mesura però no menys 

importants, pels tutors i tutores implicades. 

 

Unes actuacions que caldrà mantenir i si és possible millorar, durant el proper mandat amb 

una presència més regular de la Comissió Social com agent implicat en l’atenció dels 

alumnes NESE. 

 

Un altre aspecte rellevant d’aquest primer mandat ha estat l’enfortiment de les relacions 

amb les escoles de primària del nostre municipi. A part de les trobades per a parlar del 

traspàs  d’alumnes de primària a secundària, durant el primer trimestre de cada curs també 

s’han fet trobades de seguiment amb les caps d’estudis de cada centre de primària per tal 

de millorar l’acollida dels nois i noies a l’institut. 

 

El parer d’aquestes, ha estat molt important a l’hora de fer les agrupacions dels alumnes a 

cada grup de primer d’ESO. 

 

2018-19 i 2019-20. PROJECTE EDINS. Amb el suport de l’ajuntament i de la Fundació 

Main i subvenció de la Diputació de Barcelona, l’institut participa en aquest projecte amb el 

suport d’una educadora social de suport dins els Instituts de Caldes de Montbui. aquest 
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projecte s’implementa entre l’alumnat de 4t d’ESO i va dirigit a reduir l’absentisme, 

l’abandonament i el fracàs escolar. 

 

2019-2020 es sol·licita la participació en els Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a 

Favor de l’Alumnat (POEFA), presentant el Projecte Brúixola. No obtenim l’ajut però amb 

l’esforç del departament d’orientació s’inicia la seva implementació. EI projecte pretén 

millorar la situació d'alumnes que es troben en una fase inicial de desafecció escolar i com 

a prevenció de l'abandonament escolar prematur, oferint un acompanyament més acurat 

que combini el creixement personal, social i comunitari, amb el desenvolupament 

d'aprenentatges per l'assoliment de competéncies básiques. A partir del mes de març del 

2020, i en ple confinament, aquests alumnes han tingut un seguiment especial per part dels 

seus tutors i tutores, els quals  intenten fer un acompanyament setmanal amb l’objectiu de 

mitigar el desarrelament  i l’exclusió del sistema educatiu d’aquest alumnat en temps de 

pandèmia. 

 

Una actuació que no hem pogut resoldre durant aquest període és la disponibilitat d’una 

aula d’acollida. Sovint, durant aquests 4 anys hem tingut ampliació de matrícula al llarg del 

curs i habitualment acostumen a ser alumnes amb necessitats. Durant el proper mandat 

continuarem sol.licitant, en funció de la matrícula, aquesta aula d’acollida. 

 

1.2 Fomentar l’ús de bones pràctiques educatives entre els integrants del centre 

 

A continuació es descriuen els aspectes més significatius. De manera més detallada es pot 

consultar la memòria anual d’aquest curs. 

 

Organització i coordinació dels departaments del Centre: 

 

2017-2018 Grup impulsor en noves metodologies. Aquest recull les inquietuds del 

professorat en aquesta matèria amb l’objectiu de fer avançar el nostre institut per impulsar 

el treball col.laboratiu i transversal tant entre l’alumnat com entre el professorat. Les 

trobades d’aquest grup impulsor funcionen amb dificultats. El professorat implicat dedica 

una tarda fora del seu horari per r¡fer reunions en el centre.  Fruit d’aquesta feina, 

s’implementa la metodologia de l’aprenentatge entre iguals a l’àmbit matemàtic i lingüístic 

a 1r d’ESO. Aquesta proposta però va tenir per igual professorat a favor i en contra tot i 

comptar amb el suport de l’equip directiu 

2018-2019  Es planteja la necessitat d’organitzar-nos per àmbits i es proposa als caps de 

departament que  mantinguin una reunió quinzenal amb l’objectiu de millorar la coordinació 

entre departaments comparant currículums de les matèries per a fomentar el treball 

transversal. 

2019-2020. En reunions de caps de departament es proposa la necessitat de continuar 

treballant en la línea de l’any anterior i promoure la transversalitat afavorint un treball per 

àmbits que permeti adaptar-nos de manera correcte al decret d’avaluació publicat el juliol 

del 2018. També es proposa en reunió de caps de departament d’intentar agrupar dins 
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l’edifici els diferents departaments pel seu àmbit corresponen durant el curs 2019-2020. 

Finalment aquesta proposta es  definirà en el Projecte de Direcció 2020-2024. 

Es dona continuïtat al grup impulsor amb l’evidència que cal una major implicació del 

claustre per poder donar continuïtat a aquesta proposta en el proper mandat. 

 

Durant aquest curs i atenent a les reflexions del departament d’orientació i dels caps de 

departament es planteja modificar el grup de reforç del centre i repensar noves estratègies 

que s’ajustin alDecret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

 

En el moment actual, i en plena pandèmia, aquest debat, que s’havia de desplegar durant 

tot el tercer trimestre s’ha aturat amb l’acord dels caps de departament arrel de les diferents 

reunions telemàtiques que s’han dut a terme durant el confinament. 

 

L’institut Manolo Hugué és un centre amb més de 40 anys d’existència i tots els canvis 

esmentats impliquen modificar unes inèrcies difícils d’alterar durant el primer mandat. Ens 

proposem continuar treballant durant aquest segon mandat aquesta actuació. 

 

Entenem que els èxits educatius i la millora dels resultats acadèmics ha de passar per un 

contacte més estret entre departaments i especialment entre departaments del mateix 

àmbit.   

 

Formació permanent del professorat : 

 

Pel que fa a la formació interna, durant els darrers cursos s’ha paliat una mancança que ja 

es deixava palesa en el primer projecte de direcció. 

 

Des del curs 2016-17 fins l’actual s’han fet un seguit de visites, xerrades i formacions 

internes reconegudes pel Departament d’Educació, descrites a continuació: 

 

● Xerrada astronomia CSIC 

● Atenció a la diversitat dins de l’aula 15h. Participació aproximada d’un 65% del 

claustre.  

● Taller. Avaluació en competències bàsiques (15h). 5 sessions. 

● Formació Currículum i avaluació competencial a l'ESO. Taller  

● Visites a centres educatius per a conèixer les experiències que allà s’hi duen a 

terme.  iLec (Institut Vil.la Romana de la Garriga), Matemàtiques a+a+ (Escola 

Montbui) trobada amb les mestres de primària del grup d’innovació didàctica a+a+ 

de Rosa Sensat. Programa TEI. Tutoria entre iguals 

● Projecte TEI: Visites del professorat del el centre (Català, Llengües Estrangeres , 

Orientació, Matemàtiques)  a l’Institut Polinyà. Projecte (en)raonem en parella a 

Matemàtiques, Institut Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí  
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● El Departament d’Orientació assisteix a la sessió de presentació de la formació 

sobre els programes de tutoria entre iguals desenvolupats pel GRAI (Grup de 

Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals) de l’ICE per al curs 2018-2019. Reading 

in pairs, tutoria entre iguals per al desenvolupament de la llengua anglesa. 

(En)Raonem en parella, tutoria entre iguals per al desenvolupament de la resolució 

de problemes matemàtics.Fruit de totes aquestes visites i contactes això no es veu 

viable iniciar l’iLec, però es valora positiu implementar la metodologia 

d’aprenentatge en parelles a l’àmbit de les matemàtiques i al lingüístic a 1r d’ESO. 

● 2018-19. Formació del grup de recerca d’aprenentatge entre iguals de l’UAB i 

reconeguda per l’ICE, Reading in pairs, Enraonem en parella (Matemàtiques), 

Llegim i escrivim en parella (Català). 

● 2019-2020 Formació Inicial: Escola Verda.Formació interna de centre. 

1.3- Fomentar la lectura 

● Participació al concurs de lectura en veu alta. Al llarg dels quatre cursos, el 

departament ha continuat participant en el concurs de lectura en veu alta organitzat 

per la Fundació Enciclopèdia Catalana, amb la presència d’alumnes de 1r a 4t 

d’ESO. 

● Proposta d’estratègies comunes per millorar l’hàbit de lectura i la comprensió 

lectora. Durant aquest mandat, (maig 2018) tal i com ja s’ha comentat anteriorment 

es va intentar participar en el Projecte iLec, però no es va veure viable donat que 

no hi havia possibilitat de  comptar amb un grup impulsor que pugués comprometres 

durant 3 anys a donar resposta als requeriments del DdE pel que fa a la participació 

en aquest tipus de projecte.  

 

 

1.4- Donar continuïtat a projectes establerts  al centre i implementar-ne de nous 

 

1.4.1- Continuïtat del projecte Alfil a 4rt d’ESO. Es dona continuïtat a aquest projecte 

singular d’Educació iniciat el curs 2007 a l’Institut Manolo Hugué. Atenent a les indicacions 

d’Inspecció i d’acord amb les instruccions pròpies d’aquest tipus d’experiències educatives 

adreçades a alumnes de 3r i 4t d'ESO amb l'objectiu que assoleixin l'èxit escolar, durant els 

darrers dos anys s’hi hi han inclòs alumnes de 3r d’ESO corregint aquesta mancança. Els 

resultats  detallats pel que fa a la graduació de l’alumnat participant, són molt satisfactoris 

i queden recollits en les corresponents memòries anuals de final de curs. 

 

1.4.2- PIM (programa intensiu de millora): per als alumnes de 2n d'ESO que no han 

assolit completament les competències bàsiques de primària. Per qüestions organitzatives 

de centre i disponibilitat d’hores de plantilla no es va dur a terme. Es continua donant 

rellevància al grup de reforç i alhora, d’acord amb la normativa  es desdobla en una hora el 

grup de 3r d’ESO de matemàtiques des del curs 2016-17. 
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1.4.3- Implementació del Projecte de Robòtica a 4r d’ESO i utilització de la impressora 

3D 

Durant aquests 4 anys s’ha ofert dins dels itineraris de 4t la possibilitat que aquells alumnes 

que així ho volguessin poguessin triar Robòtica i Impressió 3D com una optativa del 

Departament de TEcnologies. 

 

1.5- Millorar la coordinació entre professors 

 

1.5.1- Millora de la planificació i optimització de reunions (calendari trimestral): 

setmanals de: tutors, caps de departament, coordinacions, departaments, d’equips 

docents / quinzenals de comissions I claustre de professors (1-2 trimestre). 

 

Aquest és un aspecte en el que ens cal millorar. Des del primer curs la planificació i 

organització de reunions ha millorat considerablement. El fet que tots els membres de 

l’equip directius fossim novells en direcció va comportar, i en menor mesura encara 

continua passant que especialment pel que fa a trobar un espai per a poder dur a terme les 

reunions de l'equip directiu esdevingui en les situacions del dia a dia, una realitat 

complicada. Tot i així, la meva percepció com a Director és que en aquest sentit hem 

millorat ostensiblement. 

 

Pel que fa a la planificació de les demés reunions de centre i el calendari d’inici de curs es 

fa difícil de respectar, especialment pel que fa a claustres i Consells Escolar. En aquest 

projecte de direcció pels propers 4 anys serà un dels objectius a tenir en compte. 

 

1.6- Facilitar l’acreditació ACTIC a l’alumnat 

Tot i estar inclòs dins del projecte inicial 2016-20 com una optativa dins de 4t d’ESO, 

l’organització i realitat del centre no ho va fer viable i no es va arribar a implementar. 

 

1.7- Impulsar el Servei comunitari en el marc curricular. d’acord amb el currículum 

vigent s'incorpora a 3r d’ESO durant el curs 2017-2018. Es nomena una Coordinadora de 

Servei Comunitari, persona que s’ocupa de mantenir el contacte amb aquells organismes i 

centres escolars externs que hi participen. 

 

1.6- Millorar l'orientació dels alumnes a Cicles formatius 

-Establiment de lligams entre l’ESO i cicles formatius mitjançant la oferta d’optatives a l’eso. 

No s’han arribat a oferir optatives a l’ESO en aquest sentit. Per contra, la predisposició i 

col.laboració del professorat de FP és molt positiva, i tant dins del PAT de 4t d’ESO els 

alumnes reben orientació respecte als cicles del nostre centre. Igualment, es de destacar 

l’esforç que s’ha fet des del Departament de Fabricació Mecànica com des del Departament 

d’Administració de fer divulgació dels nostres cicles formatius (mitjà i superior) als centres 

de Secundaria de la rodalia per tal de potenciar la matrícula de l’Institut. 

 

OBJECTIU  2:  Millorar la cohesió social 
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2.1- Millorar la comunicació del centre (famílies i entorn) 

 

2.1.1- PROGRAMA GEISOFT. Aplicatiu de tutoria per a la comunicació de faltes i 

incidències de l’alumnat a les famílies. Programa Geisoft. Tot i que inicialment va plantejar 

algunes dificultats tècniques alhora d’organitzar els grups i disposar de l’aplicació a l’inici 

de curs, en els darrers dos cursos d’aquest mandat hem aconseguit disposar d’una 

aplicació que ens posa en contacte amb les families de manera acurada i ràpida. 

2.1.2- PROGRAMA GEISOFT. Enviament de sms a primera hora del matí per al control de 

l’absentisme dels alumnes a les seves famílies.   

2.1.3- Manteniment i increment del grau de famílies associades a l’AMPA per potenciar la 

relació família-escola en l’àmbit de l’Institut (xerrades, sortides, reunions, portes obertes, 

festivals). Malgrat que durant els dos primers cursos es van mantenir reunions 

extraordinàries obertes als pares i mares de l’institut. En els darrers dos cursos, la 

planificació d’aquestes reunions ha disminuït. Diferents factors han fet que això fos així, 

baixa participació de les famílies, necessitat de convocar les reunions al vespre.  

Pel que fa a les portes obertes, el grau de participació de les families del municipi en període 

de preinscripcions ha anat en augment al llarg dels darrers 4 cursos i molt especialment a 

partir del 2017-18, tal i com ja deixem constància en les memòries anuals. S’ha intentat fer 

una bona difusió d’aquestes a través dels mitjans de comunicació local, s’ha fet visites a 

les escoles de referència de primària i s’han fet xerrades en els instituts de la rodalia per a 

donar a conèixer l’oferta d’ensenyaments postobligatories del nostre centre.  

2.1.4- Acompanyament i suport de l’alumnat. Des de coordinació pedagògica, juntament 

amb la complicitat de les coordinadores de cicle, s’ha vetllat des del curs 2016-2017 fins 

avui, en temps de confinament, que hi hagi  bon traspàs d’informació entre tutor/a de 

l’alumne i la seva família a través d’entrevistes personals i darrerament telemàtiques. En 

aquells casos on s’ha cregut convenient i necessari, s’ha donat acompanyament a la tutoria 

amb presència de l’equip directiu. En aquest sentit, com a director, des del primer dia del 

mandat,  em poso a disposició de les families els divendres de 16-18h per atendre totes 

aquelles situacions que creguin necessàries. 

 

2.1.5- Difusió de les activitats activitats dels alumnes, projectes del professorat i 

diferents departaments periòdicament a la web del centre i mitjans de comunicació 

comarcals 

Aquesta estratègia, és un propòsit que ha esdevingut curs rera curs superat en nivell 

d’exigència per part de l’equip directiu i que ha comptat amb la col.laboració dels caps de 

departament del centre. 

En aquests moments, més enllà de la nostra difusió a la pàgina web i especialment a partir 

del curs 2017-18 s’ha anat potenciant la nostra aparició en els mitjans de comunicació local 

(revista Calderí, Montbui, el9nou, VOtv, Ajuntament, twitter, instragram, canal youtube). 

Aquests recursos han estat especialment significatius per a comunicar i fer difusió del 

nostre centre al final del curs 2019-20 quan, en temps de pandèmia i confinament hem 

hagut de reinventar-nos per poder arribar a la comunitat del nostre municipi. 
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2.2- Incrementar la presència de la mediació en la prevenció i resolució de conflictes 

2.2.1- Millora de l’ús de la mediació com a eina de prevenció i resolució de conflictes.DEs 

del departament d’orientació es treballa l’optativa de Mediació amb alumnes de 4t d’ESO. 

Aquests esdevenen alumnes mediadors i referents per als alumnes de grups inferiors.  

Durant el curs 2019-2020 s’ha fet servir el sociograma com a eina de prevenció de la 

violència escolar. Els resultats d’aquest sociograma es van passar als equips docents 

corresponents entre gener i febrer d’aquest curs. De moment i amb la situació actual, les 

actuacions planificades han quedat aturades. 

2.2.2- Aplicació del programa  La Tutoria entre iguals. Tutoria entre iguals. Durant aquest 

mandat no s’ha activat. 

2.2.3- aplicació de pràctiques restauratives que ajudin a resoldre les situacions de conflicte 

en el nostre àmbit educatiu. Pràctiques restauratives. El curs 2018-19 amb presència de 

l’equip directiu, departament d’Orientació i departament de Matemàtiques, es participa en 

el taller organitzat per l’ajuntament Pràctiques restauratives. Els cercles. Tot i ser una eina 

utilitzada en les actuacions del Departament d’Orientació, i comptar amb la col.laboració de 

la mediadora de l’ajuntament durant el curs 2019-20, és un recurs a valorar en la memòria 

anual d’enguany.Inicialment no s’inclou en el PDD 2020-2024 

 

2.3- Projecte Pati. Fomentar les activitats reglades al pati 

 

Al llarg d’aquest 4 cursos, el Departament d’Educació Física a dinamitzat aquestes activitats 

en hores de pati i ha afavorit que alumnat participant de 1r de Batxillerat obtingués el 

Diploma CIATE. Dinamitzadors del Pla d’Esport Català. 

 

2.4- Fomentar la participació de l’alumnat i del professorat en la organització i gestió 

d’activitats culturals, benèfiques i festives 

2.4.1- Creació de comissions per organitzar activitats culturals i festives. (Sant Jordi, 

carnestoltes, nadal, graduacions eso, batxillerat i cicles,...). 

S’han creat algunes de les comissions esmentades. Especialment reixides l’organització de 

Sant Jordi i els premis Manolo Hugué i les Graduacions d’ESO i Batxillerat. Especial 

menció, per novedosa, l’implicació del professorat de FP en la graduació de cicles  del curs  

2019-20. Enguany estava previst, donar continuïtat a aquestes celebracions unifican-les 

pel que fa a Batxillerat i Cicles, amb l’intenció clara de posar en valor els ensenyaments 

post-obligatoris del nostre centre per igual. Aquest final de curs, sembla ja ben clar, en Fase 

0 de desconfinament, no podrà ser possible. 

 

2.5- Planificar un calendari de sortides extraescolars 

  

Planificar un calendari de sortides extraescolars. Planificar un calendari escolar per 

reorganitzar les sortides curriculars. Tot i que especialment a partir del segon any de 

mandat és una estratègia sobre la qual s’hi ha insistit molt a nivell de Reunions de Caps de 

departaments a les acaballes d’aquest primer mandat, encara no hem aconseguit tenir una 
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planificació acurada a principi de curs que ens ajudi entre d’altres organitzacions del centre 

a tenir una bona planificació econòmica de les despeses dels alumnes a principi de curs. 

Això ens ajudaria a poder fixar una quota anual a inici de curs que contemplés la major part 

de sortides curriculars obligatòries. Tot i així amb la incorporació de l’aplicació TPVEscola, 

sistema de referència per gestionar els pagaments escolars, s’ha facilitat molt a partir del 

segon trimestre del curs actual la gestió i control dels pagaments de les famílies. 

Durant el proper mandat caldrà definir el protocol d’acollida de professorat nouvingut i 

professorat novell. Tot i que durant aquests 4 cursos hem preparat un Manual d’acollida 

per al professorat nou al centre, ens cal proposar un redactat  que ajudi a dinamitzar 

aquesta acollida. Un protocol que tot i contemplat, no s’ha fet tot i està previst en el darrer 

trimestre d’aquest curs 2019-20.  

 

2.6- Definir el protocol d’acollida de professorat nouvingut i professorat novell 

 

Creació de la figura del mentor pel professorat novell com a suport pedagògic.: 

Durant el primer PDD, els caps de departament, juntament amb l’acompanyament de 

l’equip directiu han assumit aquesta responsabilitat. No es preveu modificar-ho en el nou 

mandat 

Confecció d’un pòster amb les fotografies, noms, matèries, càrrecs de tots els professors: 

Aquesta actuació s’ha dut a terme des del primer any de mandat. 

 

2.7- Millorar i garantir un bon clima de centre. 

 

Reordenació del sistema de guàrdies. 

 

A finals del curs 2018-20 es va fer una visita a l’Institut Gallecs de Mollet del Vallès per a 

conèixer de prop la manera com allà s’organitzen les guàrdies i les hores de permanència 

al centre del seu professorat. Donades les necessitats de professorat de guàrdia, 

especialment a la franja del matí, vam creure adient com a equip directiu, replicar el format 

d’aquest institut. Malgrat ser conscients que aquest canvi podria  comportar un cert rebuig 

entre el claustre del nostre centre, es decidí implementar-lo durant el curs 2019-2020. És 

d'agrair la col.laboració del professorat en aquest canvi significatiu de la nostra manera de 

fer fins el moment.  

 

Establiment de pautes: control primera hora matí, agilitzar el control de passadissos, patis, 

alumnat amb fulls d’incidència: 

 

Els canvis esmentats anteriorment pel que fa a les guàrdies i a les permanències del 

professorat, busquen entre d’altres millorar el bon clima del centre recollint així les queixes 

que especialment l’any anterior ens va fer arribar el professorat del centre. Aquesta actuació 

queda descrita en l’actual PGA 
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Durant el curs 2019-2020 com a director del centre he intentat aconseguir que es 

respectesin les franges horàries i agilitzar els canvis de classe. D’acord amb la PGA, des 

del setembre del 2019 fins al 12 de març, en que vam entrar en confinament, cada dia de 

la setmana he vetllat per rebre a l’alumnat i el professorat al carrer a primera hora. Estic 

plenament convençut que si respectem els horaris i s’agilitzen els canvis de classe podrem 

millorar el  control de passadissos, patis, alumnat.  

 

Durant el mes de desembre del 2019 es va fer una comissió voluntària per a millorar del 

clima escolar. Vam participar 29 professors i professores. Un fet que entenem com a molt 

positiu donat que la convocatòria es va fer un dia a la tarda fora de l’horari habitual del 

professorat. Les seves propostes es van recollir i compartir en claustre posteriorment.  

. 

D’acord també amb el consell d’inspecció i per tal de reconduir la situació de malestar que 

especialment es va posar de manifest a l'inici d’aquest curs (2019-2020) pel que fa al clima 

escolar,  s’ha volgut potenciar la visibilitat i suport de l’equip directiu en la vida escolar. Això 

ha implicat un esforç afegit a les tasques pròpies de direcció però també a suposat un canvi 

en la mirada de la tasca de l’Equip Directiu per part del professorat. Falten però dades 

objectives (que esperem recollir a través de les enquestes de final de curs) que certifiquin 

aquesta opinió personal. 

 

Millora de la cohesió entre professors fomentant activitats lúdiques dins i fora del centre. 

 

Amb l’objectiu de millorar la cohesió entre el professorat, vam iniciar el curs 2018-19 a inici 

de curs la pujada al Pic del Vent, per donar començament a l’inici de curs, aproximadament 

durant aquests dos anys s’hi hi han afegit poc més del 50% del claustre. 

També s’han organitzat els dinars de Nadal, dinars de Sant Jordi i sopar de cloenda de 

curs. Generalment, l’assistència és molt significativa i gairebé absoluta en el sopar de 

cloenda de final de curs. 

L’any 2019, però hi ha hagut un descens en la participació del dinar de Nadal. Ha quedat 

pendent aquest 2020, celebrar per primer cop amb el professorat  la Via del Pintxo de 

Caldes de Montbui, amb la previsió de fer-ho coincidir amb  l’entrega dels Premis Manolo, 

els quals tampoc s’han pogut celebrar. 

 

OBJECTIU  3:  Esdevenir un institut referent en llengües estrangeres 

 

3.1- Millorar l’aprenentatge de la llengua anglesa 

 

Durant el curs 2016-17, i d’acord amb la proposta inicial del PDD, es va fer un agrupament 

flexible a 1r d’ESO amb un grup avançat i dos estàndards per garantir els diferents nivells 

d’aprenentatge. L’objectiu era fer la seva implementació en el decurs dels 4 anys des de 1r 

fins a 4t d’ESO, progressivament.  

Amb les observacions recollides entre els equips docents implicats i les opinions de part 

del claustre, al finalitzar el primer any vam fer autocrítica i es va desestimar aquesta 
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estratègia.  Sense resignar-nos a intentar millorar els resultats de totes les llengües 

estrangeres del centre, vam plantejar una nova proposta d'organització de grups als Caps 

de Departament i Consell Escolar. L’qual va ser acceptada, i des del curs 2017-2018 els 

alumnes fan dues llengües estrangeres (1a i 2a com a optativa). 

 

S’ha donat també continuïtat al llarg de tot el mandat a la preparació l’examen del 

certificat:  FIRST,  ADVANCED a 2n batxillerat, DELF; CELI. Els resultats dels quals 

queden recollits en les memòries anuals del centre. 

 

D’acord amb el Pla de Viabilitat de l’ús de les llengües estrangeres en el currículum comú 

de l’alumnat, utilitzant la metodologia (CLIL/Emile) en 1-2 matèries no lingüístiques i 

contemplat en el primer PDD, vam participar en el programa GEP (Grup Experimental 

Llengües Estrangeres)  el curs 2016-17. Malauradament el curs següent 2017-2018, degut 

a la mobilitat del professorat no vam poder comptar amb tots els membres del grup impulsor  

i, sense possibilitat de recanvis,  no es va poder donar continuïtat al projecte.  No es 

contempla la seva nova incorporació en el nou PDD. 

 

Estudi dels diferents convenis d’escolarització i acollida dels alumnes estrangers 

d’intercanvi o estada temporal al centre: 

 

Al llarg dels 4 cursos, s’han pogut formalitzar diferents convenis d’intercanvis de curta i 

llarga durada, (1 setmana, 1 mes, 3 mesos) amb instituts de França, Irlanda, Holanda i 

Quebec. Els detalls d’aquestes activitats queden recollides en les memòries anuals del 

centre. Aquest és un dels punts que, malgrat l’esforç que comporta als organitzadors 

d’intercanvis fan que ens sentim molt satisfets pels resultats positius aconseguits tant pel 

que fa aprenentatge competencial  de les llengües com a l’experiència de vida que 

representa per al nostre alumnat participar en aquests tipus d’experiències.   

 

3.2- Millorar la llengua francesa 

 

Estudi de la possibilitat d’implantar el batxibac. Aquesta proposta s’ha intentat desenvolupar 

des del primer any de mandat. De moment no ho hem aconseguit. Amb la incorporació de 

la nova Cap d’Estudis adjunta i professora de Francès, és un dels objectius que ens fixem 

per al proper mandat. 

 

3.3- Implantar un auxiliar de conversa. Malgrat presentar les sol.licituds pertinents el curs 

2016-17 i següent no ho vam aconseguir i no s’ha tornat a demanar. 

3.4- Vincular el centre amb l’entorn llunyà mitjançant el projecte ERASMUS+, e-

twinning i intercanvis 

 

Durant aquest primer mandat no s’ha impulsat cap projecte Erasmus+ ni e-twinning. 

Contemplem impulsar-ho en el proper PDD. A finals del curs 2019-2020 ha sorgit l’interès 
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entre els departaments de Cicles Formatius de participar en aquests tipus de projectes tal 

i com ho farem constar en el nou PDD. 

 

Com ja s’ha apuntat anteriorment al llarg d’aquests 4 curs amb alumnes de 2n d’ESO a 1r 

de Batxillerat hem promogut intercanvis amb les diferents llengües: Irlanda (anglès), 

França, Canadà, Itàlia. 

 

Amb la confirmació del nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Termalisme i Benestar que 

començarà el proper curs 2020-21, proposarem dins de l’objectiu 3 del nou projecte de 

direcció la implementació estades a França en forma de Formació en Centres de Treball 

(FCT) 

 

OBJECTIU 4: Revisar i actualitzar els recursos del centre 

 

4.1- Revisar i actualitzar el PEC d’acord amb la llei d’Educació de Catalunya. Fet i aprovat 

per Consell Escolar durant el curs 2019-20. 

4.2 Nou Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

● Les coordinadores de cicle, juntament amb la coordinadora pedagògica impulsen 

durant el curs 2017-2018 la revisió dels PAT de l’ESO, Batx i Cicles formatius. 

Aquest, són entesos com a documents vius on  curs rera curs es recullen i 

actualitzen en funció de les demandes dels tutors, de les orientadores i de les 

contingències del moment. Es dona compliment i s’actualitzen periòdicament des 

del curs 2017-2018.  

● L’organització dels PAT queda reflectida com un punt fort en l’auditoria externa i 

interna fetes d’acord amb el Programa de Qualitat i Millora de Centre (ISO). 

● Valoració de la participació al projecte classe sense fum. Tot i que no s’ha arribat 

a fer, els nostres alumnes a 1r i 3r d’ESO han participat en les xerrades de prevenció 

i salut, organitzades des de l’àrea jove de l’ajuntament de Caldes de Montbui i alhora 

treballen des de tutoria a 1r d’ESO les normes referents a respectar els espais sense 

fum. Un dels objectius de l’equip directiu a l’inici del mandat va ser impulsar el 

compliment de la norma pel que fa a fumar en el perímetre de centres públics 

acordant amb l’ajuntament delimitar amb pintura a terra l’entrada del centre d’acord 

amb la Llei de  42/2010, de 30 de diciembre (BOE). 

 

4.3- Redactar el Projecte de Convivència de Centre.  

● Fet i aprovat en Consell Escolar. 2019-2020 

4.4- Revisar i actualitzar les NOFC. Modificació dels fulls de convivència/disciplina. 

Fet i aprovat en Consell Escolar. 2019-2020 

Revisió i actualització, si s’escau, del Pla d’emergència del centre. Modificat i implementat 

durant el curs 2019-2020. 

4.5- Millorar la imatge i difusió d’activitats del centre 
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Millora de la difusió d’activitats, projectes i sortides del centre a través de diferents mitjans 

(web, tv, premsa, …). Fet. Comentat en el punt corresponent a l’anàlisi de l’objectiu 2 del 

PDD 2016-2020. 

- Reserva d’un espai a l’entrada del centre per exposar una mostra dels treballs dels 

alumnes del centre.( portades dels alumnes, projectes,...) 

- Dinamització del dia de portes obertes del centre. 

- Renovació de la web del centre.  

4.6- Millorar i revisar les estructures i instal·lacions del centre. 

● Durant aquests darrers 4 anys s’han fet millores estructurals de l’edifici però a hores 

estem pendents que el DdE a través dels seus SSTT, faci les reparacions pertinents 

a nivell estructural, tal i com ja queda recollit en aquest projecte en l’apartat 

econòmic. 

● Redistribució de les aules i dels espais de trobada del centre. Pendent 

● Renovació de la sala de visites. Pendent 

● Increment d’espais on poder parlar per telèfon. Implementada durant el present curs 

2019-2020 

● Creació d’una aula específica pels alumnes expulsats. Implementada durant el 

present curs 2019-2020 

● Creació d’un espai específic d’orientació. Pendent 

● Estudi d’un projecte per redistribuir la zona de despatxos de l’equip directiu. Fet 

durant el curs 2019-2020 

● Implementar l’aula de robòtica i impressió 3d. Tot i que els alumnes de 4t d’ESO 

estant treballant el projecte de Robòtica i impressió 3d. Cal un espai definit on 

treballar per tal de preversar la dotació. Queda pendent de desenvolupar al llarg 

dels propers 4 anys. 

 

9 DAFO ACTUALITZAT 2018-2019 

 REVISIÓ DE LA MATRIU DAFO (PDD 2016-2020) 

Al finalitzar els tres primers cursos corresponents al Projecte de Direcció pel període 2019-

2020 s’ha fet una revisió de la matriu DAFO presentada en aquell moment per a copsar la 

realitat actual del nostre centre a l’inici del curs 2019-2020. Les següents consideracions 

responen a la necessitat d’actualitzar les amenaces, oportunitats, fortaleses i debilitats del 

nostre centre en aquest moment. 

Les amenaces més significatives sobre les que el centre pot tenir incidència són: 

 Competència directa amb les Escoles Pies de Caldes de Montbui. 
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● Presència significativa de l’alumnat amb necessitats educatives cognitives, socials 

i conductuals. 

● Abandonament de l’alumnat en estudis post-obligatoris. 

Les estratègies de prevenció, fortaleses, que poden mitigar més aquestes amenaces 

són: 

Projectes i activitats molt ben valorats per la comunitat educativa: 

Des del curs 2017-2018 l’alumnat ha passat a estudiar dues llengües estrangeres. Així si 

fan anglès com a primera llengua estrangera (4h), han de fer francès (2h) a la franja 

d’optatives com a segona llengua, d’igual manera passa a l’inrevés. Això ha fet que 

deixessim de fer l’optativa de KET. 

Tot i que en un principi vam implementar activitats AICLE dins del currículum dels alumnes, 

el fet de no poder continuar amb el projecte GEP (Grup d’experimentació plurilingüístic) per 

manca de professorat ha fet que deixéssim de treballar aquesta metodologia per a introduir 

les llengües estrangeres dins del currículum comú dels nostres alumnes. 

Continuem treballant les proves cangur, i mantenim el grup de diversificació curricular 

ALFIL. En conveni amb l’ajuntament, la Fundació Main i Diputació de Barcelona, cercant 

estratègies que atenguin la diversitat dels nostre alumnat, durant el curs 2018-2019 hem 

incorporat el Projecte Edins. 

Cicles Formatius de Grau mig i superior d’administració i de mecanització 

consolidats. Incorporació de nous CFGS: Motlles i Matrius. Termalisme i Benestar 

El nou CFGS de Motlles i Matrius, únic a l’Estat Espanyol representa per al centre una 

fortalesa. Al febrer del 2020 ens confirmen que el curs 2020-2021 començarem un nou cicle 

formatiu de grau superior en Termalisme i Benestar. 

Alta implicació i bona competència del personal docent, d’administració i serveis 

Actualment tenim una plantilla poc estable (aproximadament un 30% del professorat no té 

plaça al centre). Això fa que tot i la bona competència dels nostres professionals, curs rera 

curs fruit d’aquesta inestabilitat la fortalesa esdevingui una debilitat. 

Serveis complementaris: Biblioteca i bibliotecària (AMPA), Psicòloga (AMPA), 

Cantina. 

A partir d’aquests resultats cal enfortir i continuar potenciant els projectes que ja s’estan 

fent al centre i plantejar estratègies per a implementar-ne de nous. 

El 2016 afirmavem el següent: 
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S’ha de vetllar també que la Formació professionalitzadora doni els serveis necessaris en 

el sí del nostre territori. Així s’ha de treballar amb el nostre ajuntament, per trobar noves 

propostes formatives (Projecte riera de Caldes, aquest pretén la planificació a mig 

termini,10 anys vista, de l’oferta formativa en formació professionalitzadora (professional, 

ocupacional, dual i contínua) per a l’àmbit territorial de l’eix de la Riera de Caldes) que 

responguin no sols a les inquietuds de l’AMPA del nostre centre, sinó a les de tots aquells 

nois i noies que abandonen els estudis post-obligatoris amb l’objectiu de reduir el seu 

abandonament. 

Aquest text continua vigent i confirma que el que en el seu moment va ser una estratègia 

de treball avui és una realitat. Hem introduït la FP DUAL al centre. Treballem conjuntament 

i amb bona harmonia amb l’ajuntament del nostre municipi per a impulsar noves estratègies 

en matèria de FP que suposin noves oportunitats per a la nostre ciutadania (participació 

FIRA GUIA`T, Fira FP de SABADELL, nova oferta formativa FP). 

A l’acabar el vigent mandat, el centre disposa ha actualitzat el Projecte de Convivència i té 

un grup de mediació. En contacte amb l’ajuntament de Caldes de Montbui, durant el curs 

2018-2019 es va fer una formació en pràctiques restauratives i alhora es comencà a 

treballar més proprepara amb mediadora municipal. 

Per evitar al màxim el fracàs educatiu de l’alumnat que no acaba d’encaixar en el sistema 

educatiu o bé que quan s’incorpora a estudis post-obligatoris ho fa amb dificultats 

(amenaça), ens caldrà implementar bones pràctiques educatives que ens permetin millorar 

els aprenentatges i l’adquisició de les competències bàsiques dels nostres alumnes. Així, 

al llarg dels 4 anys hem implementat les coordinacions primària-secundària per detectar 

possibles dificultats d’aprenentatge del nostre alumnat i alhora fer agrupacions que intentin 

minimitzar el fracàs educatiu. S’ha consolidat durant la Setmana de la ciència, la 

col.laboració dels departaments de l’àmbit cientificopedagògic amb les escoles de primària 

del municipi apropant l’institut a les escoles de primària. 

2016. Els indicadors de context del nostre centre posaven de relleu que teniem  atesos 

pocs alumnes amb NESE (Annex 1.5 Diversitat significativa. Sistema d’Indicadors).   

Valorem positivament el fet de potenciar els programes de diversificació curricular que ens 

permeten l’agrupament flexible del nostres alumnes en determinades matèries, sobretot 

instrumentals o bé grups específics (ALFIL). 2016-2020, durant aquest mandat la 

coordinació pedagògica ha vetllat per incrementar sistemàticament els plans 

individualitzats. Així, la revisió dels Plans Individualitzats en aquests 4 anys ha fet que el 

que era una debilitat inicial  passi ara a ser una fortalesa. 

Tot i que els comentaris de la comunitat educativa ens han dut a incloure com a amenaça 

la competència directa amb les Escoles Pies de Caldes de Montbui (A2), creiem que tal i 

com es reflexa en la nostra matriu, aquest mateix centre és per a nosaltres una oportunitat 

(O6), entesa com aquella competència que ens esperona a millorar les nostres estratègies 
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tot cercant el bé comú i les millores d’aprenentatge del jovent del nostre poble. Aquest 

comentari considerem que continua vigent. 

  

Estratègies d’atenció preferent 

Les estratègies de prevenció preferent, estan adreçades a minimitzar o capgirar les 

debilitats del centre docent per poder contrarestar les amenaces. 

● Les amenaces més significatives sobre les que el centre pot tenir incidència són: 

● Competència directa amb les Escoles Pies de Caldes de Montbui 

● Presència significativa de l’alumnat amb necessitats educatives cognitives, socials 

i conductuals 

● Abandonament d’una part de l’alumnat en estudis post-obligatoris 

● Implicació educativa limitada en una part significativa de les famílies Les dues 

primeres amenaces són les que surten amb valors més rellevants. 

 

Les estratègies d’atenció preferent s’haurien d’adreçar a la superació de les febleses que 

hi ha a continuació: 

 

● Activitats de cohesió i convivència i flux de la comunicació entre els membres de la 

comunitat educativa millorables. Vigent 

● Percepció d’una dinàmica poc positiva de la gestió de la disciplina per part de pares 

i mares i professorat. Poca presència de l’equip directiu en la vida quotidiana de 

l’Institut. Vigent 

● Poc treball transversal i competencial en les diferents àrees o matèries. Absència 

de trobades periòdiques de caire pedagògic entre els diferents equips docents. 

(Adequació poc òptima del contingut i la reflexió de les reunions dels Equips 

Docents). Vigent 

● Seguiment dels alumnes amb PI deficient i manca de programacions adaptades. 

Aquesta debilitat, tal i com s’ha comentat anteriorment podem considerar que amb 

les estratègies de centre s’ha convertit en una fortalesa. 

● Baix rendiment acadèmic comparat amb els indicadors de resultats de Catalunya. 

Vigent. Cal continuar buscant estratègies que canviin aquesta tendència. 

● Infraestructures poc adients per a l’espai curricular, de trobada i de gestió del centre. 

Edifici deteriorat. Vigent. 

● L’Aula de Música era poc adient i es considerava una debilitat del centre. Durant el 

curs 2016-2017 es va acondicionar i insonoritzar i s’ha convertit en una fortalesa del 

centre. 

● La Sala polivalent Joan Coromines era poc adequada (continua sent un espai a 

millorar) per als actes del centre i s’ha adequat el gimnàs amb un canó projector 

portatil per a poder fer en bones condicions trobades com les jornades de portes 

obertes 
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Baixa participació de les famílies en el Consell Escolar i l’AMPA i poca implicació de 

les famílies com agents actius de la nostra comunitat educativa. 

● Aquests resultats ens indiquen que s’han de buscar estratègies que permetin 

implicar les famílies en els òrgans de participació del centre la qual cosa pot mitigar 

la poca implicació de les famílies en el paper educatiu dels seus fills i filles.  

Cal oferir formació al professorat que ens permeti dissenyar i aplicar activitats 

d’ensenyament i aprenentatge i millorar des de la reflexió de la tasca docent, la 

generació d’activitats més competencials i el treball col·laboratiu de l’equip docent.  

● Aquesta millora pot pal·liar el tractament dels alumnes amb necessitats educatives, 

sobretot cognitives (A3). Alhora, la millora en les activitats de cohesió de centre i de 

convivència i ens poden ajudar a reconduir els problemes de conductes d’alguns 

alumnes (A3). Tot aquest apartat continua vigent. 

● S’ha d’aprofundir en la formació del professorat pel que fa al disseny i aplicació de 

treball més competencial, col·laboratiu i transversal en el marc de la tasca dels 

equips docents, actualment aquest punt és una debilitat Al llarg del mandat  s’ha fet 

formació interna enfocada a donar eines al professorat i minimitzar les esmentades 

debilitats. 

Potenciar les activitats de cohesió i convivència per millorar les necessitats de 

conducta d’una part de l’alumnat. Debilitat de centre. 

● S’ha d’estar molt atent a aquesta debilitat per intentar capgirar la percepció de 

dinàmica poc positiva de la gestió de la disciplina que tenen els pares i el 

professorat. La millora de la gestió de la disciplina implica entre d’altres estratègies, 

que com equip directiu ens apropem de manera visible i cooperadora a les 

situacions compromeses que habitualment es donen en l’entorn quotidià del nostre 

centre, donant suport tant a les famílies com al professorat. 

● Al llarg del nou mandat, buscarem el consens de la comunitat educativa per 

implementar una dinàmica de treball molt més transversal i competencial de 

l’alumnat. 

● L’’arribada i implementació del nou model d’avaluació, ens permetrà treballar les 

competències bàsiques des dels diferents àmbits i intentar corregir el baix rendiment 

acadèmic d’algunes matèries del nostre centre comparat amb la mitjana catalana 

(Debilitat de centre).   

Estratègies de creixement 

Les estratègies de creixement estan adreçades a usar les fortaleses del centre docent per 

poder aprofitar les oportunitats.  

Les oportunitats més significatives que el centre pot aprofitar són: 
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● L’empenta de l’equip directiu  per impulsar processos de millora en els àmbits 

curricular, organitzatiu i de comunicació amb bones relacions amb el professorat i 

l’AMPA continua vigent i reforçat després de 4 anys amb la incorporació de la nova 

cap d’estudis adjunta. 

● Bona relació amb l’entorn empresarial del municipi per a dur a terme la 

implementació del Servei Comunitari a l’ESO i implementar nous cicles formatius. 

● Entorn geogràfic, social i econòmic privilegiat dins del context del nostre país 

● Competència directa amb les Escoles Pies de Caldes de Montbui 

Fortaleses que es poden aprofitar de les oportunitats són: 

● Cicles Formatius de Grau mig i superior d’administració i de mecanització 

consolidats i actualment podem afegir implementació de la FP DUAL al nostre 

centre 

● Projectes i activitats molt ben valorats per la comunitat 

● Manteniment de la certificació ISO 

● Alta implicació i bona competència del personal docent, d’administració i serveis. 

Com s’ha comentat anteriorment, la realitat del dia a dia ens fa veure que  que 

consideravem una suposada Fortalesa el 2016, avui té marge de millora, no pel que 

fa a la competència dels professionals sinó més per la seva estabilitat laboral en el 

centre. 

● AMPA amb pocs membres però molt implicada i compromesa amb el centre. 

● Possibilitat de transformació d’espais (habitatge consergeria, migració d'alumnat) 

per a nous usos. 

● Serveis complementaris: Biblioteca i bibliotecària (AMPA), Psicòloga (AMPA), 

Cantina. 

 

Estratègies de millora 

Les estratègies de millora, estan adreçades a aprofitar les oportunitats per superar les 

debilitats del centre. Els resultats indiquen que, la presència d’un Ajuntament col·laborador 

amb el centre i la bona relació amb l’equip directiu són oportunitats que cal aprofitar per 

poder mitigar l’efecte de les debilitats. 

Les febleses més rellevants que podrien ser millorades amb l’aprofitament de les 

oportunitats són: 

●  Activitats de cohesió i convivència i flux de la comunicació entre els membres de la 

comunitat educativa millorables 

● Poc treball transversal i competencial en les diferents àrees o matèries. Absència 

de trobades periòdiques de caire pedagògic entre els diferents equips docents. 

● Seguiment dels alumnes amb PI deficient i manca de programacions adaptades 

● Baix rendiment acadèmic comparat amb els indicadors de resultats de Catalunya 
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● Percepció d’una dinàmica poc positiva de la gestió de la disciplina per part de pares 

i mares i professorat. Poca presència de l’equip directiu en la vida quotidiana de 

l’Institut 

● Infraestructures poc adients per a l’espai curricular, de trobada i de gestió del centre. 

Edifici deteriorat. Aula de Música poc adient, Sala polivalent Joan Coromines poc 

adequada per als actes del centre 

● Baixa participació de les famílies en el Consell Escolar i l’AMPA i poca implicació de 

les famílies com agents actius de la nostre comunitat educativa 

Oportunitats que poden ajudar a capgirar els punts febles són: 

● Competència directa amb les Escoles Pies de Caldes de Montbui 

● Entorn geogràfic, social i econòmic privilegiat dins del context del nostre país 

● Consistori amb voluntat de col·laborar amb el centre docent. 

 

La revisió actual de la DAFO del nostre centre ens ha d’ajudar a presentar un nou projecte 

de direcció 2020-2024, adaptat a la realitat actual de l’institut Manolo Hugué, vinculant els 

objectius pels propers 4 anys a l’anàlisi del Sistema d’Indicadors de Centre (Context, 

Resultats, i Recursos contrastats per Inspecció, els resultats de les Proves Externes de 4t 

d’ESO, els resultats de les PAU i als resultats de l’auditoria externa. 

 

10 OBJECTIUS GENERALS 2020-2024 

Els objectius d’aquest Projecte de Direcció han estat definits en funció de les necessitats 

derivades de la diagnosi descrita en el punt anterior així com coneixement profund de 

l’Institut Manolo Hugué, un institut al qual vaig arribar ara fa 25 anys.  

Malauradament la fase final del projecte s’ha fet en temps de confinament donada la 

situació de pandèmia que pateix el món des d’inicis del 2020. Això ha fet que no s’hagi 

pogut compartir i escoltar  a tots els membres de la comunitat educativa com m’hauria 

agradat.  

 GRADACIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS. PERÍODE 

2020- 2024. ESTRATÈGIES D’ACTUACIÓ  

 

 

 

 

 



 

Institut Manolo Hugué 
 

59 
 

OG1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

OG2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL. IMPLEMENTACIÓ DEL 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 

OG3: MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES I L’OFERTA 

FORMATIVA DEL CENTRE EN ESO, FP I BATXILLERAT 
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OBJECTIUS GENERALS 2020-2024 
 

Desplegament dels objectius: estratègies, actuacions, responsables, indicadors i temporització. 

 

Objectiu general 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

Objectius estratègics Actuacions Responsable Indicadors de progrés 
PGA 
20/21 

PGA 
21/22 

PGA 
22/23 

PGA 
23/24 

Àmbit lingüístic: 
 
Millorar les competències 
lingüístiques en llengua catalana 
I castellana 
 
 

Consolidar el projecte Lectura en parelles  
a 1r i 2n d’ESO 

Equip directiu 
Departament de  
Llengües 

% alumnes superen CCBB 
català (86,3%. 2020) 

>85% >87% >89% >90% 

Impulsar la recuperació de la revista del 
centre 

% d’alumnes al nivell alt de 
català (13,7%. 2020) 

>20% >22% >24% >25% 

Impulsar la creació de  Ràdio Manolo a 3r i 
4t d’ESO 

% d’alumnes al nivell baix de 
Català (13,7%. 2020) 

<18% <16% <15% <14% 

 
Implementar la metodologia Llegim en 
parelles 

% d’alumnes superen CCBB 
Castellà (91,8%.2020) 

>90% >92% >93% >94% 

% d’alumnes al nivell alt de 
Castellà (37%.2020) 

>30% >30% >30% >35% 

Millorar  els resultats de CCBB de les 
proves de 4t respecte mitjana de 
Catalunya 

% d’alumnes al nivell baix de 
Castellà (13,2%.2020) 

<11% <11% <10% <10% 
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Àmbit lingüístic: 
 
Millorar les competències 
lingüístiques en llengües 
estrangeres (anglès, Francès, 
Italià) 

Organitzar la docència de la llengua 
anglesa per grups homogenis de nivell a 4t 
d’ESO 

Equip directiu 
D. Llengües 
estrangeres 

% alumnes superen CCBB 
d’anglès (86,3%.2020) 

>85% >85% >85% >90% 

Augmentar les activitats competencials 
en llengua anglesa 

% d’alumnes al nivell alt 
d’anglès (16,4%.2020) 

>20% >22% >24% >25% 

Revisar els criteris d’avaluació en llengua 
anglesa. 

% d’alumnes al nivell baix 
d’anglès (13,7%.2020) 

<10% <10% <8% <5% 

Preparar i practicar les proves de CCBB 
d’anglès a 4t d’ESO 

Evidència del fet Sí Sí Sí Sí 

Preparar i practicar les proves de CCBB 
De francès a 4t d’ESO 

Evidència del fet Sí Sí Sí Sí 

Millorar els resultats de les CCBB en 
llengua francesa 

% alumnes superen CCBB de 
francès (72,7%. 2020) 

>80% >80% >85% >90% 

% d’alumnes al nivell alt de 
Francès (9,1%.2020) 

>15% >15% >20% >20% 

Incrementar el nombre d’alumnes  
certificats en  First (Cambridge), DELF (A2 
B1) i CELI (A2 B1) 

Equip directiu 
D. Llengües 
estrangeres 

Increment en % de títols 
obtinguts respecte del curs 
anterior 

A 
deter
minar 

A 
deter
minar 

A 
deter
minar 

A 
deter
minar 

 
Àmbit matemàtic: 
 
Millorar les competències 
matemàtiques 

Desenvolupar el treball per competències 
en l’àrea de matemàtiques en tots els 
grups i en especial en alumnes amb més 
dificultats d’aprenentatge, fomentant 
aprenentatge transversal amb l’àmbit 
cientificotecnològic 

D. Matemàtiques 

% alumnes superen CCBB de 
matemàtiques 

>76% >78% >79% >80% 

% d’alumnes al nivell alt de 
matemàtiques 

>16% >18% >19% >20% 

Implementar la metodologia Aprenentatge 
entre iguals a 1r I 2n d’ESO. EnRaonem 
en parella 

D. Matemàtiques Evidència del fet Sí Sí Sí Sí 

Preparar i practicar les proves de CCBB 
de matemàtiques a 4t d’ESO. El resultat  
es tindrà en compte a l’expedient de 4t. 

Àmbit matemàtic 
Àmbit 
cientificotecnològic 

% d’alumnes al nivell baix de 
Matemàtiques (21,9%. 2020) 

<20% <15% <10% <10% 

% alumnes superen simulacre 
CCBB 

>80% >85% >85% >85% 

Àmbit cientificotecnològic 
 

Practicar la comprensió lectora a través de 
textos científics i la interpretació de gràfics 

Àmbit 
cientificotecnològic 

Evidència del fet Sí Sí Sí Sí 
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Millorar les competències de les 
dimensions d’aquests àmbit 

Preparar i practicar les proves de CCBB 
cientificotecnològiques a 4t d’ESO. El 
resultat  es tindrà en compte a l’expedient 
de 4t. 

% alumnes superen simulacre 
CCBB 

>80% >85% >85% >85% 

% d’alumnes al nivell baix de 
Matemàtiques (21,9%. 2020) 

<20% <15% <10% <10% 

% d’alumnes al nivell alt de 
Matemàtiques (21,9. 2020) 

>80% >85% >85% >85% 

Impulsar projectes d’intercanvi i 
relacions internacionals amb 
altres centres europeus i del 
Canadà 

Impulsar els intercanvis lingüístics per 
potenciar la llengua anglesa, francesa i 
italiana amb instituts d’altres països a 
distància. E-twinning 

D. llengües 
estrangeres 
 
Coordinador 
d’activitats 
 
Coordinadora 
d’intercanvis 

% d’alumnes que participen a 
l’intercanvi respecte del total 
d’alumnes de llengua francesa 

>80% >85% >90% >90% 

Mantenir i ampliar els intercanvis 
lingüístics per potenciar la llengua 
anglesa, francesa i italiana  amb instituts 
d’altres països. 

% de les activitats realitzades 
segons les activitats previstes 
al pla de treball del 
departament 

>70% >75% >80% >85% 

Dinamitzar la participació en programes 
internacionals d’intercanvi educatiu a ESO, 
Batxillerat i Cicles 

Equip directiu 
Claustre 

Almenys 2 programes durant 
el present mandat 

>1 >1 >2 >2 

Mantenir l’atenció a la diversitat 
en el centre, tant dels alumnes 
amb NESE, com dels alumnes 
amb altes capacitats 
intel·lectuals. 

Establir mecanismes i protocols per 
treballar dins de l’aula amb els alumnes 
que necessiten una adaptació específica. 

Coordinadora 
Pedagògica 
Departament 
d’Orientació 
Equips Docents 

% de protocols i reunions 
realitzades respecte de les 
previstes 

>50% >60% >80% >90% 

Mantenir actualitzades i compartides a tot 
l’equip docent les dades dels PI 

Evidència de la publicació Sí Sí Sí Sí 

Desplegar l’aprenentatge 
competencial dels alumnes 
d’acord amb la LEC 12/2009,  
Decret 187/2015 ordenació ESO 
Ordre ENS/108/2018 (Procés 
d'avaluació a l’ESO) 

Donar continuïtat a l’elaboració de les 
programacions adaptades a l’aprenentatge  
competencialment.  
Establir mecanismes d’avaluació, 
coavaluació i autoavaluació amb criteris 
competencials. 

Equip directiu 
Caps de 
departament 
Coordinadors 
Coordinador de 
qualitat 

% de programacions 
elaborades seguint els criteris 
consensuats 

>50% >60% >70% >80% 

% Grau de compliment de la 
programació respecte dels 
continguts del curs (MI) 
 

>75% >75% >80% >85% 

% Grau decompliment de la 
programació vers hores / curs 
(MI) 
 

>75% >75% >80% >85% 
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Revisar i millorar el Pla d’Acció 
Tutorial a CFGM 

Establir una hora a la setmana per a 
reunió de tutors amb el coordinador de 
nivell i el coordinador de tutors 

Equip directiu 
Comissió de treball 

Evidència de la hora a l’horari 
del professorat tutor 

Sí Sí Sí Sí 

Repensar el grup de reforç I els 
seus agrupaments I adaptar-lo a 
DECRET 150/2017, atenció 
educativa a l'alumnat en el marc 
d'un sistema educatiu inclusiu 

Estudiar la viabilitat d’agrupar les matèries 
d’instrumentals reduint desdoblaments per 
crear un nou grup 

Equip directiu 
Caps departament 
Departament 
d’Orientació 

Evidència del fet si - - - 

Promoure la realització de 
projectes transversals a l’ 
ESO 

Realitzar projectes compartits entre 
diferents àmbits treballant sobre un tema 
comú. 
 

Equip directiu 
Caps departament 

Qualitatiu (seguiment) 
Nombre de projectes 
realitzats 4 

1 1 1 1 

Promoure la realització de 
projectes ABP entre 
departaments de FP  

Consolidar la participació en el  programa 
activaFP del DdE 
 

Equip directiu 
Prof. de cicles 
Coordinador FP 
Caps departament 

Qualitatiu (seguiment) 
Nombre de projectes 
realitzats 1 cada curs 

1 1 1 1 

Participar en les proves Catskills 
organitzades pel DdE 

Qualitatiu. Participa/no 
participa 

- Sí Sí Sí 

Promoure la internacionalització 
de la FP del centre 

Participar en projectes de mobilitat a la FP  
Pràctiques FCT i visites a centres de 
Termalisme a l’estrangers 

Equip directiu 
Prof. de cicles 
Coordinador FP 
Caps departament 

nombre de projectes 
impulsats  
respecte d’anys anteriors 

= o > = o > = o > = o > 

Unificar l’us d’un Entorn Virtual 
d’Aprenentatge com a eina de 
treball  

Consensuar entre la comunitat educativa 
del centre un entorn virtual d’aprenentatge. 
EVA 
 

Equip directiu 
Coordinadora 
Pedagògica 
Comissió TAC 
Consell Escolar 

Evidència del fet 
(Consensuar Entorn Virtual 
d’Aprenentatge. EVA) 

si - - - 

% de professors que utilitzen 
el mateix recurs telemàtic 

- >80% 
>85%
% 

>95% 

Estudiar la viabilitat d’ús 
d’ordinadors amb llicència de 
llibres online 

Consensuar entre la comunitat educativa 
del centre la viabilitat d’ús d’ordinadors 
amb llicència de llibres online d’una 
mateixa editorial 

Evidència del fet si - - - 

Augmentar la mitjana de les 
notes PAU per sobre de la 
mitjana de Catalunya 

Fer seguiment trimestral de les 
Programacions Didàctiques de Batxillerat  

Equip directiu 
Coordinadora 
Pedagògica 
Caps de 
departament 

Nota mitjana superior a la 
mitjana de Catalunya 

= >2% >3% >5% Fer seguiment de l’adequació entre la 
programació i les activitats d’avaluació  

Fer seguiment trimestral dels resultats 
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Consolidar preinscripció i 
matrícula dels Cicles de FP del 
nostre centre 

Reforçar l’orientació a 4t d’ESO, BAT al 
centre 

Director 
Cap d’estudis 
Coordinador FP 
Caps de 
Departament 
Professorat de FP 

Evidència del fet Sí Sí Sí Sí 

Potenciar portes obertes 

Qualitatiu: Millora del nombre 
d’assistents a les portes 
obertes respecte curs 
anterior 

Sí Sí Sí Sí 

Participació a fires del sector. Fira Guia`t, 
Fira de Sabadell. 

Qualitatiu. Participa/No 
participa 

Sí Sí Sí Sí 

Potenciar i fer difusió de l’Institut  des dels 
departaments de FP amb visites a centres 
de la rodalia 

Qualitatiu. Nombre de visites 
a centres educatius 

Sí Sí Sí Sí 

Objectiu general 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
 

Objectius estratègics 
Actuacions Responsable Indicadors de progrés 

PGA 
20/21 

PGA 
21/22 

PGA 
22/23 

PGA 
23/24 

Millorar l’adaptació dels 
membres de la comunitat 
educativa que s’incorporen al 
centre. 

Revisar i reelaborar el Pla d’acollida de 
centre: 
PA alumnat 
Manual del professorat i PAS 

Equip directiu 
 

% pla realitzat >60% >80% 100% 100% 

Implementar el projecte de 
convivència. Organitzacio 
de l’acollida en el centre 

A
co
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a
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Contemplar en la memòria anual la 
valoració del procés d'acollida realitzat 
durant el curs.  

Director Evidència del fet si si si si 

Contemplar l'esbarjo com un espai 
important de socialització i programar 
activitats per facilitar la cohesió de grup.  

Cap d'Estudis 

Increment % d’alumnes que 
participen en activitats a 
l’hora d’esbarjo respecte curs 
anterior 

>2% >5% >7% >10% 

Increment % d’alumnes que 
obtenen títol CIATE respecte 
curs anterior 

>2% >5% >7% >10% 

Disposar de diferents models d'entrevista 
que faciliti la recollida de la informació 
necessària per acollir els diversos 
membres de la comunitat escolar.  

Coordinadors/es de 
cicle, Coordinació 
Pedagògica, 
Orientadores 

Evidència del fet si si si si 
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Dur a terme accions en els centres 
adscrits perquè ens coneguin. Difusió del 
centre  

comunitat 
educativa, Equip 
directiu 

Increment de nº d’accions 
fetes a Primària 

>2% >5% >7% >10% 

Increment de nº d’accions 
fetes a Secundària 

>2% >5% >7% >10% 

Increment de nº d’accions 
fetes a Cicles Formatius 

>2% >5% >7% >10% 

Millorar la comunicació. Elaboració de  
dossiers per lliurar i comentar les 
informacions i recursos  més importants 
del centre, adequant-los als diferents 
membres de la comunitat escolar 
(professorat, alumnat, famílies, etc.).  

Cap d'Estudis, 
Secretari 

Evidència del fet si si si si 

Elaborar un pla d'acollida que contempli 
l'acollida dels diferents membres de la 
comunitat escolar.  

Equip directiu, 
Comissió de 
Convivència, 
Orientadores del 
Centre 

Evidència del fet si _ _ _ 

Elaborar un pla de reobertura de centre en 
cas de pandèmia  que contempli l'acollida  
I prevenció de riscos laborals dels 
diferents membres de la comunitat 
escolar. 

Equip directiu Evidència del fet si _ _ _ 

Establir les mesures necessàries i els 
compromisos entre família, tutor del centre 
i alumne en la carta de compromís 
educatiu per millorar l'assistència al centre.  

Equip directiu 
Tutors 

Evidència del fet si _ _ _ 

Fer el seguiment (equip directiu, 
orientador/a, etc.) de la reincorporació 
escolar de l'alumne.  

Tutors, Equip 
directiu, 
Orientadores del 
centre 

Evidència del fet si si si si 

Incloure la valoració del pla d'acollida en la 
memòria anual, elaborant, si escau, 
propostes de millora.  

Director 
Coordinador 
Qualitat 

Qualitatiu. Resultats 
enquestes de Qualitat a la 
comunitat educativa 

si si si si 
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Realitzar reunions de traspàs d'informació 
i d'anàlisi del grup-classe per a 
l'acompanyament dels professionals que 
intervindran per primer cop a l'aula.  

Equip directiu 
Coordinadora 
pedagògica 

Evidència del fet si si si si 

Recollir el grau de satisfacció del procés 
d'acollida de les diverses persones que 
s'incorporen al centre.  

Coordinador
 de Qualitat 

Qualitatiu. Resultats 
enquestes de Qualitat a la 
comunitat educativa 

si si si si 

Traspassar la informació recollida de 
l'alumnat nou i les famílies al tutor/a i 
l'equip docent.  

Coordinació 
pedagògica, 
Coordinadors
 de 
nivell, 

Evidencia del fet si si si si 

Utilitzar la mediació per la gestió positiva 
del conflicte al Centre 

Equip de mediació, 
orientadores del 
centre, coordinació 
pedagògica 

Increment en % del Nº de 
casos resolts per l’equip de 
mediació respecte de cursos 
anteriors 

>2% >5% >7% >10% 

Implementar mesures correctores a les 
conductes contràries a les normes de 
convivència, mitjançant pràctiques 
restauratives en benefici de la comunitat 
(esplais o casals, entitats cíviques, 
esportives, etc.) amb col·laboració i 
conveni amb  entitats de l'entorn 

comissió
 de 
convivència, cap 
d'estudis adjunta, 
Regidoria 
d’educació de 
l’ajuntament de 
Caldes de Montbui 

Nº de convenis signat amb 
entitats col.laboradores 

= o > = o > = o > = o > 

Quantitatiu. Nº de mesures 
correctores efectuades al 
final de cada curs. Evidència 
del fet 

si si si si 

Difondre les NOFC, mitjancant diferents 
formats, a tots els membres de la 
comunitat escolar per tal de garantir el bon 
funcionament del centre a l’inici de curs 

equip directiu, 
tutors i tutores 

Evidència del fet si si si si 

Implementació del 
projecte de convivència 
.Gestió i resolució 
positiva dels conflictes G
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Donar a conèixer a l'equip docent els 
protocols d'intervenció enfront els 
conflictes lleus i les conductes disruptives 
que tenen lloc a l'aula.  

Cap d'estudis, Cap 
d'estudis adjunta 
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(resolució de conflictes) Establir les mesures necessàries i els 
compromisos entre família i tutor del 
centre en els continguts específics 
addicionals de la carta de compromís 
educatiu per implicar a famílies i alumnes  
en el seu procés educatiu.  

Coordinació 
pedagògica, 
Coordinadors
 de nivell, 
Coordinador de 
Qualitat 

Evidència del fet si si si si 

Intercanviar experiències i estratègies al 
voltant de la gestió i el tractament dels 
conflictes lleus.  

Comissió
 de 
convivència, Cap 
d'estudis adjunta, 
Director, mediadora 
municipal, CAD 

Evidència del fet si si si si 

Intervenir amb rapidesa i fermesa davant 
rumors, prejudicis, provocacions i la 
utilització de llenguatge ofensiu.  

Cap d'estudis 
adjunt/a, 
Orientadores del 
centre, 
tutors  i 
tutores de 1r d'ESO 

Evidència del fet 
 

si si si si 

Indicador Incidències (MI).% 
de reducció respecte curs 
anterior 

>2% >5% >7% >10% 

Publicitar les bones pràctiques que el 
centre realitza i fer-ne difusió a través de 
web, mitjans de comunicació locals (ràdio, 
premsa, televisió)  i xarxes socials.  

Director 
Coordinador de 
xarxes socials, 
Caps d'àmbit, 
professorat, 
Coordinador 
d'activitats de 
centre 

Nº notícies publicades o > o > o > o > 

Nº Accions realitzades o > o > o > o > 

Aportar les experiències realitzades en el 
centre al voltant del respecte, 
especialment al professorat, als centres de 
la xarxa (seminaris de traspàs primària- 
secundària, reunions amb altres centres 
de l'entorn, trobades  virtuals,  

Coordinadora de 
Servei Comunitari, 
Equip directiu 
Professorat 
d'Orientació, 
Coordinació 
Pedagògica 

Evidència del fet si si si si 

Fer ús de mètodes d'aprenentatge 
cooperatiu (, aprenentatge entre iguals, 

professorat 
orientació, 

Nombre de projectes 
impulsats durant el curs 

>2% >2% >2% >2% 
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projectes compartits, etc.) per potenciar el 
valor del respecte entre tots els membres 
del grup. Recurs D2 

matemàtiques, 
llengües, 
coordinadora 
pedagògica 

Continuitat del projectes en 
cursos següents. Evidència 
del fet 

si/no si/no si/no si/no 

Reducció dels fulls de 
disciplina lleus respecte al 
curs anterior 

>2% >5% >7% >10% 

Mantenir i incrementar amb l'administració 
local la cessió d’espais per a usos  
comunitaris (Universitat Popular, clubs 
esportius, casals d’estiu) d’acord amb les 
necessitats del municipi 

Director, Cap 
d'Estudis, Regidoria 
d’Educació 
(Ajuntament de 
Caldes de Montbui) 

Nombre de convenis signats 
al llarg del curs 

A 
determinar 

A 

determinar 

A 

determinar 

A 

determinar 

Donar continuïtat al Projecte d’Escola 
Verda i Intercanviar experiències i 
estratègies d’èxit amb altres centres al 
voltant del respecte a l'entorn natural, 
social i cultural.  

Director, 
Coordinadora 
d'Escola Verda 

Nombre de visites realitzades 
A 
determinar 

A 

determinar 

A 

determinar 

A 

determinar 

Promoure amb l'administració local la 
participació de l'alumnat en el teixit 
educatiu del territori. Consell Escolar 
Municipal, Voluntariat i col·laboració amb 
entitats locals (geganters, bastoners, 
diables, Residència Santa Sussagna, 
Càrites...) 

Director, Cap 
d'Estudis, Regidoria 
d’Educació 
(Ajuntament de 
Caldes de Montbui) 

Nombre d’alumnat participant o > o > o > o > 

Increment en % de 
participació d’alumnat envers 
el curs anterior 

>2% >5% >7% >10% 

Recollir el grau de satisfacció dels 
diferents agents de la comunitat escolar 
sobre el respecte en diversos àmbits 
d'intervenció: aula, centre i entorn.  

Equip directiu, 
Coordinador de 
qualitat, Comunitat 
educativa, Comissió 
de 
Convivència,  

Grau de satisfacció de la 
comunitat educativa. Alumnat 
(MI). Escala de l’1 al 10. 
Criteri d’acceptació =7> 

=7> =7> =8> =8> 

Grau de satisfacció de la 
comunitat educativa. 
Professorat (MI). Escala de 
l’1 al 10. Criteri d’acceptació 
=5,5> 

=7> =8> =8> =8> 

Grau de satisfacció de la 
comunitat educativa. Families 
(MI). Criteri d’acceptació =7>. 
Criteri d’acceptació =5,5> 

=7> =8> =8> =9> 

https://docs.google.com/document/d/1IzSVjzZbO0F2ys7HdOcxMYPdOHtrfGn6l6BB1i7bq3s/edit#bookmark%3Dkix.clf25lk3zcoo
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Implementació del projecte 
de convivència. Educar en el 
respecte (valors i actituds) 
Educar en el respecte 
(valors i actituds) 

Treballar l'adquisició d'hàbits i rutines 
(puntualitat, respecte al torn de paraula, 
realització de feines/deures, etc.) que 
impliquen una mostra de respecte al grup.  

Departament 
d'orientació, 
Coordinadora 
Pedagògica, Cap 
d’estudis adjunta  

Evidència del fet si sí si si 

Objectiu general 3: MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES I L’OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE EN FP I BATXILLERAT 

Objectius estratègics Actuacions Responsable Indicadors de progrés 
PGA 
20/21 

PGA 
21/22 

PGA 
22/23 

PGA 
23/24 

Implementar el CFGS en 
Termalisme i Benestar 

Adequar el centre i les seves instal.lacions 
al nou CFGS de termalisme i al seu. 

Director 
Cap d’Estudis 
Coordinador FP 
Cap de 
Departament de 
Termalisme 

Evidència del fet x x - - 

Sol.licitar l’adequació de l’aula taller de 
Termalisme d’acord amb les instruccions 
del seu currículum 

Director 
Secretari 
DdE/ SSTT 

Evidència del fet  x   

Adequar els estudis de Formació 
Professional a la nova distribució 
curricular dels títols LOE 

Revisar els convenis de FCT i les hores de 
pràctiques per tal que s’adequin a les 
Orientacions del DdE per a les promocions 
2020-22 i següents 

Cap d’Estudis 
Coordinador FP 
Caps de 
Departament CF 

Evidència del fet x    

Ajustar les programacions i els horaris de 
cada MP i UF al nou currículum 

Cap d’Estudis 
Coordinador FP 
Caps de 
Departament CF 

Evidència del fet x x   

Consolidar l’oferta en Cicles 

Formatius de Grau Mitjà i Superior 

(DUAL) del centre  

Millorar les instal.lacions dels tallers de 
Fabricació Mecànica renovació i millora de 
maquinària. Adquisició de nou maquinari 
atenent a les necessitats del departament. 
 

Director 
Secretari 
Coordinador FP 
Caps de 
Departament CF 

Evidència del fet x x x x 
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Donar continuïtat a la difusió dels nostres 
cicles tant a nivell intern (orientació 
alumnat) com extern: Portes obertes, fires, 
visita a altres centres. 

Evidència del fet x x x x 

Millorar i revisar les estructures i 

instal·lacions del centre. 

Manteniment de l’edifici del centre 

Reparar les deficiències estructurals de la 
rampa d’accés al primer i segon pis. 
 

DdE / SSTT 
Director 
Secretari 
 

Evidència del fet 
 
 

x x   

Adequar l’antiga vivenda del subaltern per 
ús docent o espais de trobada 

Director 
Secretari 
DdE 

Evidència del fet x x   

Solventar el problema reiterat de degotalls 
en aules i dependències del centre 
 

Director 
Secretari 
DdE /SSTT 

Evidència del fet x x   

Mantenir i  pintar algunes dependències 
del centre 
 

Director 
Secretari 
 

Evidència del fet x x x x 

Renovar amb urgència: 
Nova centraleta telefònica i  xarxa wifi 

Director 
Secretari 
DdE /STTT 

 x x   

Renovar instal.lació aigua d’incèndis, 
 

 x    

Calefacció tallers   x x  

instal.lació elèctrica obsoleta   x x  

Renovar els tancaments del centre Evidència del fet   x x 

Redistribuir els espais de 
trobada del centre  

 

Reorganitzar els Departaments de 
professorat per àmbits i espais adequats 

Equip directiu 
Coordinacions 
Caps de 
Departament 
Professorat 

Evidència del fet x x x x 

Implementar el Batxibac a 
l’Institut 

Sol.licitar el permís del DdE per a 
implementar el Batxibac a l’Institut 

Director 
Cap d’Estudis 

Evidència del fet x    
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Iniciar el Batxibac a l’Institut 
Adjunta 

Evidència del fet  x   
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11 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE  L’INSTITUT 
 

La consecució dels objectius que es planteja l’Institut implica el bon funcionament de 

l’estructura organitzativa que ho ha de fer possible. D’acord amb el que ja es recull en el 

vigent PEC de l’Institut manolo Hugué, revisat i aprovat per Consell Escolar  el 03 de febrer 

del 2020, els òrgans de gestió i l’estructura organitzativa vénen regulades per llei i es 

recullen a les NOFC. Aquestes normes de funcionament han estat revisades i aprovades 

per  Consell Escolar, el 02 de desembre del 2019. El perfil de l’Institut queda definit per  una 

sèrie d’objectius que defineixen el perfil de l’Institut pel que fa a l’estructura organitzativa i 

determinen el seu funcionament. Així, el Centre és constituït per diferents òrgans amb 

funcions ben definides que pretenen gestionar i dinamitzar totes les estratègies 

encaminades a assolir els nostres objectius. D'acord amb les actuals disposicions legals, 

aquests òrgans es classifiquen en:  

a) Òrgans col·legiats: Consell Escolar, Claustre. 

b) Òrgans unipersonals de govern: Director/a, Cap d’Estudis, Cap d’Estudis adjunt/a, 
Coordinador/a pedagògic/a,  Secretari/a. 

c) Òrgans unipersonals de coordinació: de Qualitat, de Primer i Segon d’ESO, de Tercer i 
Quart d’ESO, de Batxillerat, de Formació Professional, d’Informàtica, de Riscos 
Laborals, d’Activitats i Serveis Escolars, Caps de Departament o Àmbit. 

d) Altres òrgans de funcionament: Tutors/es de Pràctiques Professionals (FCT), Tutories 
Tècniques (CIATE, intercanvis lingüístics, biblioteca, coordinació digital, coordinació de 
servei comunitari…), Departaments, Equips Docents, Juntes d’Avaluació, Tutors/es de 
Grup, Comissió de Qualitat, Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
 

Tots aquests òrgans, la seva composició les seves funcins  queden definides a les NOFC 
2019.  

  

12 SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE 

DIRECCIÓ 

 AVALUACIÓ INTERNA I RETIMENT DE 

COMPTES 

 
Avaluació interna del projecte 

L’avaluació interna del projecte es durà a terme en tres fases que es desenvoluparan cada curs: una 
actuació introductòria on es posin de manifest els objectius a assolir cada curs, una avaluació de 
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seguiment quadrimestral a mig curs en base a resultats parcials i una avaluació al final de curs on 
intervinguin els òrgans de coordinació i de participació. 

 ACTUACIONS INTRODUCTÒRIES 

En aquest nivell caldrà informar al claustre de les mancances detectades i promoure una reflexió per 
mobilitzar els docents i aconseguir la màxima implicació al projecte. En la mateixa línia, caldrà fer 
partícips al Consell de Delegats i l’AMPA. 

En el Consell Escolar s’exposaran i es discutiran tots els aspectes que facin referència al 
funcionament administratiu del centre. 

Amb l’objectiu d’implicar les famílies s’elaborarà un petit opuscle on s’esmentin els objectius del curs 
dins de les reunions d’inici de curs amb les famílies. 

 SEGUIMENT QUADRIMESTRAL (MIG CURS) 

Es farà un seguiment quadrimestral per part de l’equip directiu amb la col·laboració dels estaments 
responsables de cada actuació prevista i de les comissions del consell escolar. El seguiment es farà 
basant-se en els resultats acadèmics pel que fa a les actuacions que involucrin aspectes del 
currículum i dades de fàcil accés al centre, com ara el registre dels resultats de proves de 
competències bàsiques i petites enquestes de valoració, que permetin prendre decisions i informar 
de manera fonamentada el claustre i el Consell Escolar. 

El seguiment del projecte es farà des de les diverses comissions i es valorarà el grau d’implicació 
del professorat, l’evolució de la participació, la coordinació i la tasca docent en general. 

 AVALUACIÓ DE FINAL DE CURS 

L’equip directiu i els responsables de l’execució de les diverses actuacions faran les valoracions i 
l’avaluació dels objectius proposats en iniciar el curs i informaran en els fòrums de participació de la 
comunitat educativa. Així doncs, caldrà avaluar a nivell de departaments didàctics, coordinadors de 
nivell, comissió pedagògica, equip psicopedagògic, equip directiu, claustre i consell escolar. En el 
Consell Escolar serà el director i el cap d’estudis, que en nom de l’equip directiu, farà les valoracions 
pertinents i tenir en compte els resultats de l’auditoria del centre d’acord amb el segell de Qualitat 
ISO. 

 RETIMENTS DE COMPTES 

A nivell institucional, l’acompliment i el seguiment dels objectius, les estratègies i les activitats es 
presentaran en la memòria de curs, en acabar el curs seguint els indicadors proposats. A l’inici de 
curs i d’acord amb la memòria presentada s’elaborarà la Programació General Anual i durant el 
primer trimestre de cada any es farà el tancament econòmic de l’any anterior i el pressupost 
econòmic de l’any. 

 

1. Programació general anual (PGA) de centre pels propers 4 cursos. 
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En la reunió de claustre de professors d’inici de curs, es comunicaran els objectius del curs i la seva 
relació amb el projecte de direcció. S’escoltaran propostes del claustre i l’equip directiu revisarà si 
s’escau la programació general anual de centre que, finalment, serà aprovada pel consell escolar i 
presentada a la inspecció educativa en les dates d’inici de curs que es requereixin. 

2. La memòria anual de centre dels cursos, 2020-21 i 2021-22, 2022-23, 2023-2024. La 
memòria serà exposada durant el primer trimestre del curs següent al claustre i al consell escolar, i 
presentada a la inspecció educativa quan es requereixi. 

3. L’exercici econòmic dels anys 2020-21 i 2021-22, 2022-23, 2023-2024. El primer trimestre 
de cada any, direcció portarà al claustre i al consell escolar el tancament econòmic de l’any anterior 
i el pressupost econòmic de l’any. 

 

 

 

Projecte de Direcció 
finalitzat en temps de 
COVID, Pandèmies i 
confinament. 

Ens en sortirem! 

 

Caldes de Montbui 

24 de maig del 2020  
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