
PEC: Valors, principis i objectius.

PREÀMBUL

El PEC no ha de repetir el que la normativa ja diu, sinó subratllar el que nosaltres creiem que 
dóna una personalitat específica o el que ens proposem potenciar. Hi ha diferents nivells de 
concreció però tots ells han de donar suficients indicacions per permetre arribar a unes Normes 
d'Organització i Funcionament del Centre clares i coherents (NOFC) que els desenvolupin. 

El curs 1977-78, després de deu anys de reivindicacions populars i moviments veïnals als barris 
de Sant Andreu i La Sagrera, va començar a funcionar el CEIP Pegaso quan no hi havia gaire 
escola  pública  al  barri.  Amb  la  reforma  educativa  de  1985  i  donant  continuïtat  al  projecte 
educatiu al servei del barri, l'edifici va acollir una extensió de l'institut Alzina el curs 1989-90, que 
es va constituir com a institut independent el curs 1993-94, amb el nom d'Institut d'Educació 
Secundària Príncep de Viana. Pels nostres orígens i la nostra vinculació amb la Pegaso, a l'hora 
de redactar un Projecte Educatiu de Centre cal recordar que forma part del nostre patrimoni el 
compromís  amb l'entorn,  la  vocació  de  servei  públic  i  una cultura  d'atenció  a  la  diversitat. 
Creiem  en  l'educació  com  a  instrument  de  socialització,  com  a  eina  per  a  la  igualtat 
d'oportunitats i com a contribució substancial a la formació integral de les persones.

De llavors ençà el nostre entorn ha anat canviant, però nosaltres hem sabut donar resposta a 
les  noves  necessitats,  hem cuidat  la  relació  i  la  col·laboració  amb les  famílies  que  vénen 
buscant aquests  valors,  hem procurat  tenir  cura de les relacions personals  dins del  centre, 
l'educació en valors,  la  convivència,  la  mediació com a mètode de resolució de conflictes i 
l'educació emocional. També hem cuidat l'educació intel·lectual, la transmissió de coneixements, 
l'activitat  crítica i  la  creativitat.  Volem educar  ciutadans capaços d'integrar-se en la  societat  
catalana amb coneixement del que és i ha sigut la seva història, la seva cultura i la seva llengua, 
aportar-hi les seves capacitats professionals i trobar-hi el camí per a desenvolupar la seva vida 
en llibertat.

El  Capítol  Primer  escull  aquells  valors  i  principis  que  ens  pertanyen  per  història  i  ens 
caracteritzen,  però  també  els  que  volem  subratllar  per  als  pròxims  anys.  No  hi  recollim 
explícitament tots els que la LEC, a l'article 2, dóna per a l'educació a Catalunya.

El Capítol Segon marca els objectius, els quals diuen què ens proposarem a l'hora de programar 
les nostres pràctiques docents, a fi i efecte de transmetre aquells valors i principis.

El  Capítol  Tercer  estableix  criteris  per  redactar  les  NOFC  les  quals  desenvoluparan  els 
instruments per portar a la pràctica els objectius.

Les  NOFC  constitueixen  el  nivell  més  concret  del  PEC.  No  poden  contradir  els  capítols 
anteriors,  poden  regular  qualsevol  aspecte  del  centre  del  qual  se'n  vegi  la  necessitat  i  es 
canvien amb més facilitat segons l'experiència i les circumstàncies.

Desenvolupant de manera concreta el PEC estan els plans específics que la normativa marca, 
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com el Pla Lingüístic de Centre (PLC) el Pla d'Acció Tutorial (PAT) o qualsevol altre que es 
decideixi redactar. Els criteris poden marcar aquells aspectes que el PdV, en consonància amb 
el seu caràcter propi, vulgui determinar per als plans específics.

Capítol I: Valors i principis.

La LEC, al seu article 92.2, defineix l’escola pública catalana com a inclusiva, laica i respectuosa 
amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. Així mateix, l'article 93.3 diu que els 
centres  públics  es  defineixen  d’acord  amb els  principis  de qualitat  pedagògica,  de  direcció 
responsable,  de  dedicació  i  professionalitat  docents,  l’avaluació,  de  retiment  de  comptes, 
d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a 
les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

Dins d'aquest caràcter de l'escola pública catalana, l'INS PdV considera com a característica 
pròpia del centre l’educació com a procés integral. Ens plantegem l’educació com una tasca 
col·lectiva  i  d’equip,  adreçada  al  desenvolupament  integral  de  l’alumnat  que  atengui  les 
dimensions individuals i socials per contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i professional de 
tot  l’alumnat  des  d’un  model  didàctic  orientador/capacitador  i  es  proposa  desenvolupar 
especialment els següents principis i valors:

1. L'INS PdV presta una especial atenció a la dignitat de les persones i el respecte a la seva 
diversitat. Per això el centre:

1.1. Fomenta el tracte respectuós dins de la comunitat educativa i el contempla en les seves 
normes de convivència.

1.2. Fomenta la igualtat sense cap mena de discriminació especialment per raó de gènere i  
desenvolupa programes educatius específics per trencar estereotips.

1.3. Presta especial atenció al coneixement i l'acceptació de la diversitat cultural i desenvolupa 
programes educatius específics des d'una perspectiva inclusiva.

1.4. Malda per l’ús del català com a llengua vehicular i d’instrucció-aprenentatge excepte en 
l'ensenyament d'altres llengües.

1.5. Té cura especialment del coneixement de la cultura catalana i l'ús de la llengua com a lloc 
de trobada intercultural.

2. L'INS PdV fomenta i valora especialment l'esforç personal, la responsabilitat, la capacitat de 
treball i l'interès per la formació i els coneixements. Per això:

2.1. Fomenta la formació del professorat i hi participa programant formació interna 

2.2. Considera l'avaluació de l'alumnat i del professorat com a una eina de millora.

2.3. Fomenta l'autonomia de l'alumnat, els dóna espais de responsabilitat, els demana comptes 
de l'ús que en fan i els reconeix l'esforç i els resultats dels seus aprenentatges, en la mida de les 
seves capacitats.
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2.4.  Fomenta  la  creativitat  i  la  curiositat  intel·lectual  i  les  incorpora  en  els  processos 
d'ensenyament-aprenentatge. 

3. L'INS PdV assumeix com a característica pròpia del centre el principi de coresponsabilitat, la 
transparència i el consens. Per això:

3.1. El conjunt de la comunitat escolar, professorat, alumnat, PAS i famílies assumeixen com a 
propi el principi de coresponsabilitat amb el centre, els seus valors i objectius, i hi contribueixen 
des de les seves funcions, amb la dedicació necessària, en col·laboració amb la resta.

3.2. Tant els càrrecs unipersonals de direcció com els de coordinació assumeixen com a propi el 
principi de direcció responsable i transparent i reten comptes de la seva gestió.

3.3. El professorat assumeix com a propi el principi de dedicació i professionalitat docents i ha 
de conèixer aquest PEC i el seu compromís.

3.4.  Al  moment  de  matricular-se  per  primera  vegada,  l'alumnat  i  les  seves famílies  tindran 
coneixement d'aquest compromís i signaran una carta que el reculli.

3.5. El PAS assumeix com a propi el principi de dedicació i professionalitat i ha de conèixer  
aquest PEC i el seu compromís.

3.6. L'INS PdV gestiona els seus recursos i els posa a l'abast dels membres de la comunitat 
educativa segons el grau de compliment dels objectius i tasques encomanades.

Capítol II: Objectius.

1. Objectius específics per a l'ESO.

Considerant les finalitats que l'article 59 de la LEC marca per a l'ESO, són objectius específics 
de l'INS PdV per a l'ESO:

1.1.  Proporcionar  al  nostre  alumnat  un  entorn  educatiu  que  promogui  actituds  solidàries, 
participatives,  respectuoses,  responsables  i  amb sentit  crític  per  tal  d'aprendre a  conviure  i 
participar en societat.

1.2. Promoure la formació de l'alumnat en les habilitats de convivència i  de la gestió de les 
emocions.

1.3. Proporcionar al nostre alumnat un acompanyament individualitzat al llarg de tota l'etapa i 
una acció educativa adequada a les seves característiques.

1.4. Proporcionar al nostre alumnat una bona adquisició de totes les competències bàsiques, 
incidint especialment en les competències comunicatives. La direcció promourà la coordinació 
dels membres dels ED i dels departaments didàctics amb l’objectiu de treballar-les.

1.5. Proporcionar al nostre alumnat un entorn d'aprenentatge a partir de l'ús de les tecnologies 
d'aprenentatge i coneixement (TAC) que possibiliti el desenvolupament de la seva competència 
digital.
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1.6. Potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres. L’anglès, com primera llengua estrangera 
del centre, tindrà l’objectiu de possibilitar que el màxim d’alumnat de l’ESO assoleixi un nivell de 
competència equivalent al nivell A2-B1 del MECR.

1.7. 
Potenciar el treball  experimental  per tal  que el  nostre alumnat adquireixi una bona formació 
tecno-científica  que li  permeti  comprendre els  problemes del  món respecte  els  quals  pugui 
prendre decisions bassades en arguments científics.

2. Objectius específics per al Batxillerat.

Considerant les finalitats que l'article 61 de la LEC marca, són objectius específics de l'INS PdV 
per al batxillerat:

2.1. Proporcionar al nostre alumnat un entorn educatiu amb ple respecte a la dignitat de la  
persona, no agressiu i dialogant, on pugui aprendre a viure i participar en una societat pacífica i 
solidària.

2.2. Proporcionar al nostre alumnat un acompanyament individualitzat, que consideri les seves 
peculiaritats i adeqüi el procés d'aprenentatge a les seves característiques.

2.3. Proporcionar al nostre alumnat els coneixements i les eines intel·lectuals necessàries per al 
seu desenvolupament com a persones, la interacció responsable amb l’entorn físic,  la seva 
comprensió del món actual i la seva integració en la societat com a ciutadans conscients i actius 
amb igualtat d’oportunitats.

2.4. Proporcionar al nostre alumnat una bona competència en les Tecnologies de l'aprenentatge 
i del coneixement (TAC), que els permetin incorporar-se als estudis posteriors en les millors 
condicions possibles.

2.5. Potenciar l'aprenentatge de llengües estrangeres. L’anglès, com primera llengua estrangera 
del centre, tindrà l’objectiu de possibilitar  que el  màxim d'alumnat de Batxillerat assoleixi un 
nivell de competència equivalent al nivell B1-B2 del MECR.

2.6. Potenciar el treball experimental per tal que el nostre alumnat adquireixi una bona formació 
tecno-científica  que li  permeti  comprendre els  problemes del  món respecte  els  quals  pugui 
prendre decisions bassades en arguments científics.
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