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0. CONTROL DE CANVIS 
 
Num. 
Revisió  

Descripció de la modificació  Data 

0 Creació del document 14/03/2011 

1 Adaptació a la LEC Novembre 2014 

 
 
1. PRESENTACIÓ 
 
Aquest Projecte Educatiu de Centre és el document aprovat pel Claustre de 
Professors i Professores i el Consell Escolar de l’Institut on es troben reflectits 
els trets d’identitat, la missió, la formulació d’objectius, l’expressió de 
l’estructura organitzativa i el tractament de les llengües de l’Institut d’Educació 
Secundària Miquel Martí i Pol en el moment actual. 
 
Aquest Projecte Educatiu estableix les línies d’actuació per a tots els membres 
de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís del nostre Institut 
amb la societat. 
 
Els eixos que han guiat i orientat la concreció d’aquest Projecte Educatiu han 
estat, d’una banda, la gran experiència acumulada des de la nostra creació 
l’any 1979, i de l’altra, la voluntat de millora de la qualitat de la nostra tasca 
docent. 
 
El nostre centre sempre s’ha destacat per l’objectiu clar i ambiciós de formar 
persones en sentit ampli i de manera integral, respectuoses amb els altres, les 
lleis i l’entorn, crítiques i actives davant la intolerància i la discriminació, atentes 
i participatives als canvis i moviments socials. Ara podem constatar que el pas 
del nostre alumnat per l’Institut els ha proporcionat una alta formació i 
preparació per accedir a estudis posteriors, a la universitat, i una alta i 
qualificada inserció laboral. 
 
Així mateix, el nostre centre es caracteritza per participar en els moviments 
d’innovació i de renovació pedagògica, i per la formació permanent de les 
persones que hi treballen. 
 
Aquest afany de millora de la nostra tasca docent ha contribuït de manera 
decisòria a transformar l’antic Centre Nacional de Formación Profesional en 
l’actual Institut d’Educació Secundària Obligatòria. 
 
Tot això ha estat gràcies als i a les milers d’alumnes que han passat per les 
nostres aules, a les famílies, mares i pares que han recolzat i facilitat la nostra 
feina, a les institucions i a les empreses que ens han donat suport professional, 
personal i econòmic, i sobretot al professorat que han realitzat i realitzen la 
seva tasca amb il·lusió i diligència diàriament. 
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Tot i que es mantenen els mateixos postulats des de la fundació del nostre 
Institut, aquest Projecte Educatiu ha estat adaptat a la nova reglamentació 
derivada del nou model educatiu. 
 
2. MISSIÓ DE L’INSTITUT 
 
És missió de l'Institut Miquel Martí i Pol impartir una educació integral i de 
qualitat en mitjans i professionals que fomenti els valors, les normes i les 
actituds que caracteritzen una societat plural, democràtica i solidària, tot partint 
de la nostra realitat com a centre cornellanenc i català, alhora que fem que 
l'alumnat, les famílies, les empreses, les institucions i l'equip humà del centre 
estimi l'institut, tot plegat amb la finalitat de contribuir a la integració social i 
laboral de l'alumnat. 
 
3. LA VISIÓ DE L’INSTITUT 
 
L'Institut Miquel Martí i Pol vol esdevenir un centre educatiu d'excel·lència 
referent a la nostra comarca i als territoris de parla catalana. 
 
4. VALORS DE L'INSTITUT 
 
Seran valors a treballar a l'institut: 

o El respecte a l'altre en l'ampli sentit de la paraula i fer que l'altre també ens 
respecti. Així mateix, respecte al medi ambient, a la natura i a tot el que ens 
envolta. 

o La participació activa en la societat que ens ha tocat viure tot fent servir els 
mitjans que aquesta ofereix i l’aportació de noves idees i solucions a la 
problemàtica social. Així mateix, la contribució amb propostes de noves vies 
de participació ciutadana. 

o El foment de l'esperit de col·laboració tant pel que fa amb el nostre entorn 
com a d’altres realitats del planeta. 

o La valoració de la feina ben feta i de l'esforç que implica assolir un objectiu. 
Alhora, la capacitat d'avaluació contínua del que s'ha fet per tal de millorar 
resultats. 

o La defensa de la llengua i cultura catalanes fins a la seva plena 
normalització. 

 
5. CARACTERÍSTIQUES DE L’INSTITUT I EL SEU ENTORN 
SOCIOECONÒMIC 
 
L'Institut es va fundar l’any 1979 a Cornellà de Llobregat a partir d'un grup de 
professorat del Centro Nacional de Formación Profesional Cornellà-1 (actual 
IES-SEP Esteve Terradas i Illa) que impartien les especialitats de Delineació i 
Electricitat de l'antiga Formació Professional. A més, es van crear les 
especialitats de Fusta i Sanitat. 
 
Al començament es va instal·lar a les antigues dependències de la fàbrica 
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Tubos Bonna sota el nom de Centro Nacional de Formación Profesional 
Cornellá-2. 
 
L'any 1983 va canviar el nom per l'actual, Miquel Martí i Pol, i l'any 1987 va 
inaugurar les actuals instal·lacions a l'avinguda Verge de Montserrat de 
Cornellà de Llobregat. 
 
És a partir del curs 1995-96 quan s’implanta la reforma educativa de la LOGSE 
a Cornellà, que l’Institut imparteix ESO (Educació Secundària Obligatòria), 
Batxillerat i Cicles Formatius i passem de ser un institut d'ensenyament 
secundari primer a un institut d'educació secundària després. 
 
A hores d’ara, gràcies a la qualitat dels ensenyament impartits, a més d’una 
bona situació i comunicació, l'alumnat que es matricula als nostres cursos 
prové d’una àrea geogràfica molt més ampla que la de la nostra ciutat, Cornellà 
de Llobregat. 
 
En aquests moments impartim els ensenyaments d’Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat (Humanístico-Social i Científico-Tecnològic), Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior (Electricitat, Fusta i Sanitat), Curs 
d’accés a grau superior (CAS), i un grup de fusta del Programa de formació i 
inserció (PFI). També participem en la convocatòria de proves lliures i 
d’acreditacions de competències professionals de la família de Sanitat. 
 
A més, l'Institut és el centre de referència d'escolarització d'alumnat amb 
deficiència auditiva de la comarca del Baix Llobregat i és també centre 
d'escolarització d'alumnat amb alt rendiment esportiu, en concret, s'escolaritza 
alumnat tennista provinent de la Federació Catalana de Tennis. 
 
6. ELS TRETS D’IDENTITAT DE L’INSTITUT 
 
L’Institut d’Educació Secundària Miquel Martí i Pol és un centre escolar públic 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’Institut es defineix integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, 
progressista, respectuós amb totes les creences, cultures i ideologies en el 
marc de la convivència democràtica, curós amb el medi ambient, sostenible, i 
sotmès a l’interès públic mitjançant el respecte a les lleis i cercant 
contínuament la millora de la qualitat en els ensenyaments i serveis que 
proporciona al seu alumnat. 
 
L’Institut ha optat pel català, llengua pròpia de Catalunya, com a llengua 
vehicular i d’Ensenyament-Aprenentatge. 
 
L’Institut potenciarà la Biblioteca escolar per tal d’afavorir la cohesió social a 
través d’activitats de dinamització cultural i especialment del foment de la 
lectura. 
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L’Institut té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc del conjunt de 
valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i 
vetlla perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa 
estigui orientada per la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg. 
 
Així mateix, garanteix a les famílies plena informació sobre el desenvolupament 
acadèmic i humà del seu fill i de la seva filla i participació en la gestió i 
funcionament del centre. 
 
6.1 Principis pedagògics i metodològics 
 
L’Institut: 
 
o Dóna una formació personalitzada que propiciï una educació integral pel 

que fa a capacitats, destreses i valors de l’alumnat en tots els àmbits de la 
vida personal, familiar, social i professional.  

 
Aquesta formació es concreta en: 
 

o Desenvolupar les capacitats motrius, creatives i l’esperit crític. 
o Desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat. 
o Adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com 

coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics. 
o Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i 

professionals. 
o I preparar per a la participació activa en la vida social i cultural. 

 
o Promou processos actius d’aprenentatge, desenvolupant metodologies 

centrades en l’alumnat, que afavoreixen l’aprenentatge autònom fent que 
l'alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge. 

 
o Educa per al treball individual, en grup i cooperatiu. 
 
o Educa per a l’autonomia intel·lectual. 
 
o Educa pel temps de lleure i les activitats complementàries culturals i 

esportives. 
 
o Educa amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i amb 

les Tecnologies de l’Aprenentatge Col·laboratiu (TAC). 
 
o Practica una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu. 
 
o Es planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat 

pedagògica i tutorial és compartida per tot l’equip docent i resta dissenyada 
al Pla d’acció tutorial. 

 
o Proporciona atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i 
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professional a tot l’alumnat. 
 
o Fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada. 
 
o Avalua el procés d’Ensenyament-Aprenentatge de manera contínua i global. 
 
o Presta una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de 

ritmes d’aprenentatges de l’alumnat i així resta reflectit al Pla d’atenció a la 
diversitat. 

 
o Estableix una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a 

una millor consecució dels objectius educatius. 
 
o Promou l’ampliació i actualització permanent dels coneixements del 

professorat, així com de les estratègies metodològiques i de renovació 
pedagògica. 

 
6.2 Principis de gestió i estratègics 
 
La gestió de l’Institut està basada en la utilització de mecanismes democràtics 
en tots els òrgans de funcionament, en la transparència, la participació, 
l’objectivitat i la professionalitat. 
 
L’estratègia pel desenvolupament de la gestió a l’Institut sempre ha estat la 
planificació de les accions docents, el seguiment i l’avaluació posterior. 
 
Entenem la planificació entesa com una funció de la gestió que incorpora tots 
els mecanismes, per tal d’arribar a concretar uns objectius de treball, que guiïn 
l’activitat de l’Institut en el termini de temps pel qual ha estat planificat, i 
l’avaluació on es contemplen totes les actuacions dirigides a valorar el nivell 
d’assoliment dels objectius definits en la corresponent planificació. 
 
La planificació de les activitats docents corresponents a un curs acadèmic les 
recull el document Programació general anual (PGA) de l’institut. 
 
La planificació de les actuacions docents i organitzatives a mig termini (4 
cursos) la recull el Projecte de Direcció. 
 
 
6.3 Gestió integral de la qualitat, el medi ambient  i els riscos laborals 
 
La gestió a l’Institut ha estat des de la seva fundació, i estarà en el futur, 
orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat en 
particular, i de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de 
qualitat, cercant la millora continua i aspirant a l’excel·lència en el servei. 
L'Institut forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua del Departament 
d'Ensenyament, encaminat a aconseguir una educació de millor qualitat. 
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La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió garanteix el 
compliment d’aquest objectiu. La nostra política d’institut contempla com a 
referents, els següents: 
 
o La dimensió personal de l’alumnat, que exigeix la satisfacció de les seves 

necessitats formatives. 
o La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de 

la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles. 
o La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís 

amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, 
empreses, universitats i institucions. 

o La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones 
per tal de millorar la convivència i el desenvolupament de la societat. 

o L’acompliment, actualització i millora contínua dels objectius de l’Institut, els 
aspectes medioambientals i les accions preventives envers la seguretat dels 
treballadors i alumnes del centre 

o L’interès per acomplir i millorar els requisits establerts per l’Administració 
Educativa i d’altres lleis i disposicions que siguin d’aplicació, com les 
normes de prevenció i les medioambientals, de tal manera que assegurin la 
reducció dels riscos laborals, l’eliminació de la sinistralitat i puguin preveure 
i evitar o minimitzar els possibles efectes contaminants. 

 
7. OBJECTIUS DE L’INSTITUT 
 
A més dels objectius pedagògics, estratègics i de gestió de la qualitat, la 
seguretat i medioambientals definits a l’apartat anterior, l’Institut té definits els 
objectius educatiu propis de cada etapa escolar. 
 
L'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat: 
 
o Fomentar en l’alumnat l’hàbit de treball, per tal d’obtenir i seleccionar 

informació de forma autònoma i crítica. Ajudar a organitzar els propis 
pensaments, a relacionar-se de forma correcta amb les altres persones, a 
adoptar actituds solidàries i tolerants i, en definitiva, reforçar la pròpia 
personalitat amb una correcta formació integral, intel·lectual i humana de 
cara a continuar estudis superiors o incorporar-se al món del treball. 

 
El Batxillerat té com a finalitat: 
 
o Formar integralment, intel·lectual i humana l'alumnat, així com la seva 

orientació i preparació per als ensenyaments universitaris, per als estudis de 
formació professional específica de Grau Superior, per altres estudis 
superiors i per a la vida activa. 

 
La Formació Professional té la finalitat de proporcionar a l'alumnat la formació 
necessària per tal de: 
 
o Adquirir la competència professional de cada àmbit i nivell d'estudi. 
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o Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent i, 
també, els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral 
i els drets i les obligacions que se'n deriven; i, al capdavall, adquirir les 
habilitats i els coneixements necessaris per treballar en condicions de 
seguretat i prevenir els possibles riscos derivats de les situacions de treball. 

o Adquirir la sensibilitat per desenvolupar les activitats professionals 
respectant el medi ambient. 

o Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs 
aprenentatges. 

o Possibilitar la mobilitat laboral dins del camp professional, les adaptacions 
als canvis en les qualificacions professionals i afavorir la continuació 
d’estudis superiors. 

o Adquirir la competència lingüística adient a l’àmbit de treball. 
 
El programa PFI té la finalitat de proporcionar a l'alumnat la formació 
necessària per tal de: 
 
o Facilitar la incorporació al món laboral i/o la continuïtat del seu itinerari 

formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, 
un cop superats els requisits d’accés.  

 
El curs de CAS té com a finalitat: 
 
o Preparar a l’alumnat per poder accedir als estudis de grau superior de 

Formació Professional. 
 
La planificació de les activitats Ensenyament-Aprenentatge, la distribució 
curricular de les matèries, àrees i/o crèdits a cada etapa educativa, els criteris 
d’avaluació, la metodologia emprada, etc., es troba al document Projecte 
curricular de centre (PCC) i el Pla de tecnologies per a l’aprenentatge i el 
coneixement (TAC). 
 
7.1 La projecció externa de l’Institut 
 
Aquest Projecte Educatiu no es pot desplegar al marge de la realitat que 
l’envolta ni amb els recursos exclusius del centre. L’entorn educatiu ha de ser 
un instrument per assolir-ne els objectius. Per aquesta raó l’Institut es proposa: 
 
o Fomentar la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de 

Cornellà, els Instituts de Ciències de l’Educació (ICE), i els centres 
educatius i culturals de la ciutat. 

o Incloure en la programació educativa de l’Institut, sempre que sigui possible, 
la utilització dels recursos i activitats de les institucions. 

o Fer possible la participació de l’Institut en activitats ciutadanes. 
o Facilitar la utilització pública de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments 

de l’Institut perquè, a través d’acords amb l’Administració Local, puguin 
realitzar-se activitats formatives i culturals adreçades a la població en 
general sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès social. 
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o Promoure l’establiment de convenis amb l’Administració Local, amb les 
Universitats i amb les organitzacions sindicals i empresarials per tal de 
facilitar la transició de l’alumnat, de l’escola al món laboral. 

o Afavorir la relació amb les empreses i altres entitats per tal de millorar la 
formació de l’alumnat i adequar-la al nostre entorn laboral, així com poder 
realitzar convenis de col·laboració. 

 
8. L’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES A L ’INSTITUT 
 
L’aprenentatge de les llengües es realitzarà d’acord amb les indicacions dels 
currículums i lleis vigents. 
 
El català com a llengua pròpia de Catalunya s’utilitzarà com a llengua vehicular 
i d’aprenentatge, així com en tot l’àmbit d’organització i comunicació. L’Institut 
vetllarà perquè tot l’alumnat assoleixi un coneixement òptim tant de la llengua 
catalana com de la llengua castellana. 
 
L’Institut, per tal que el seu alumnat adquireixi un nivell adequat de 
coneixement i d’expressió de les llengües pròpies de la Unió Europea, ofereix 
una segona llengua estrangera a l’ESO i al Batxillerat. 
 
El Projecte lingüístic (PL) recull els criteris per a la concreció del tractament de 
les llengües al centre. 
 
9. ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT I PARTICIPACIÓ 
 
L’Institut d’acord amb la normativa vigent i la seva identitat té definit un sistema 
d’organització i gestió, així com la regulació del marc de convivència, explicitat 
a la Normativa d’organització i funcionament del centre (NOFC) i al Pla de 
convivència escolar, dels quals es manifesten els següents criteris generals: 
 
El Consell Escolar i el Claustre de Professors són els òrgans de participació i 
gestió de l’Institut, i és en aquestes entitats col·legiades on es prenen totes les 
decisions estratègiques de l’Institut. 
 
A més, existeixen reunions col·legiades d’Equips Docents, de blocs de 
professorat per àmbits educatius d’FP i ESO-Batxillerat, coordinacions d’estudis 
d’FP i ESO-Batxillerat, Departaments Didàctics, Reunions de tutors i tutores de 
pràctiques, Equip Directiu i Comissió de Qualitat. 
 
Els càrrecs de govern, dintre de l’Equip de Direcció, són: 
 

El/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, l’administrador/a, el/la 
secretari/a, el/la cap d’estudis d’ESO-Batxillerat i el/la cap d’estudis de 
FP i el/la cap d’estudis adjunt. 

 
Els òrgans de coordinació són: 
 



 

 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Institut Miquel Martí i Pol   

Direcció  

 

 Elaborat: J.M. Hervás. Director PEC_MMPOL_2014.doc Novembre 2014 Pàgina 11/12 
 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

Els Equips docents de grup i els Tutors/es de grup i els Departaments de 
coordinació didàctica. 

 
Són càrrecs de coordinació: 
 

Els/les  Caps de Departament, el/la Coordinador/a d’Activitats i Serveis 
Escolars, el/la Coordinador/a de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació, el/la Coordinador/a de FP, el/la Coordinador/a d'Educació 
Secundària Obligatòria, el/la Cap de Manteniment, el/la Coordinador/a 
de Prevenció de Riscos Laborals, el/la Coordinador/a d’Audiovisuals, 
el/la Coordinador/a de Qualitat,  el/la Coordinador/a d'assistència de 
l'alumnat d'ESO, el/la coordinador/a de Biblioteca, el/la coordinador/a de 
la pàgina web, el/la Coordinador/a de Llengua i Interculturalitat, i totes 
aquelles que consideri necessàries l’Equip Directiu per al correcte 
funcionament del centre. 

 
Dins de l’estratègia de l’Institut d’implantar un model de gestió que cerqui la 
millora contínua, el centre ha definit els processos que determinen l’activitat de 
centre, els ha interrelacionat, ha definit els seus responsables i determina 
anualment la consecució dels indicadors de procés que verifiquen i orienten 
l’oportunitat de millora del servei proporcionat. Aquesta estratègia està 
suportada per l’equip humà de l’Institut i dirigida per l’Equip Directiu i la 
Comissió de Qualitat.  
 
Tots aquests càrrecs i estructura organitzativa pretenen situar el Projecte 
educatiu del centre en l'eix vertebrador de la gestió de l’Institut. Promoure la 
participació de les persones que formen part de la comunitat educativa en la 
gestió del centre, potenciant els canals de reflexió i participació, i fer-les 
corresponsables en la línia estratègica del centre. 
 
L'alumnat, a més de la participació en el Consell Escolar, disposa d’un/a 
representant delegat/a i d'un/a sotsdelegat/ada per classe, s’organitzen en la 
Comissió de Delegats/ades i de manera més àgil formen una comissió 
permanent de delegats/ades. També tenen veu a través de les enquestes, i els 
canals previstos de reclamació i suggeriment, i el que és més important el 
tracte directe i la possibilitat en tot moment d’adreçar-se a qualsevol membre 
de la comunitat educativa, dins de les normes establertes a la Normativa 
d’organització i funcionament del centre (NOFC). 
 
La participació dels pares, mares i responsables de l'alumnat, com a principals 
responsables de la formació i educació dels seus fills i filles, es garanteix a 
través de la seva presència en tots els òrgans en què està legalment establerta 
com a través de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, tot divulgant entre 
els pares, mares i responsables informació sobre les activitats del centre, 
canalitzant les inquietuds i iniciatives que poguessin fer arribar a l’equip de 
direcció, sensibilitzant-los sobre la importància del fet educatiu i, en definitiva, 
millorant la comunicació i la col·laboració entre el professorat, l’alumnat i les 
seves famílies. En aquest sentit, es programen periòdicament reunions amb les 



 

 
 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Institut Miquel Martí i Pol   

Direcció  

 

 Elaborat: J.M. Hervás. Director PEC_MMPOL_2014.doc Novembre 2014 Pàgina 12/12 
 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

famílies tant a nivell de grup com a nivell personal. 
 
10. INDICADORS DE QUALITAT DEL CENTRE 
 
Seran indicadors de qualitat del centre: 
 

- Els percentatges globals de graduació dels diferents ensenyaments de 
l’institut. 

- L’índex d’alumnat amb resultats de la prova de competències situats en 
les franges mitjana-baixa, mitjana-alta i alta de la prova de 4t d’ESO. 

- El percentatge d’abandonament dels diferents estudis de l’institut. 
- El percentatge global  d’absències de l’alumnat als diferents estudis de 

l’institut. 


