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PROJECTE  EDUCATIU DE CENTRE 

 

 
Està elaborat  d’acord amb el Projecte de Direcció, amb les aportacions del Claustre i del 

Consell Escolar. 
 

S’adequa  al que disposa la legislació vigent i, molt especialment, al Decret  102/2010, de 3 
d’agost que desplega les previsions de la LEC sobre l’autonomia de centres. 

     
El projecte educatiu té per finalitat  plasmar de manera coherent l’acció educativa adoptada 

desprès d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre 

desenvolupa la seva acció formativa. 
Ha de garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i assumida 

pel conjunt de la comunitat escolar del centre, i ha de ser públic. 
 

El projecte educatiu de centre especifica les finalitats i les opcions educatives bàsiques que es 
pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, 

necessitats i interessos. 

 
Tot això d’acord amb la Política de Qualitat que ens permet obtenir la certificació segons la 

Norma ISO 9001. La Política de Qualitat enunciada per la Direcció de l’ Institut Rambla Prim 
queda recollida al primer punt de les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre).
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TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 
 

La titularitat del nostre centre pertany a la Generalitat.  És un centre públic i, per tant,  

aconfessional. 
 

El nostre centre, en ser  de la xarxa pública, és de caràcter bàsicament gratuït. Això no 
exclou el pagament de les taxes vigents per a cada tipus d’ensenyament, ni les aportacions 

voluntàries aconsellades a l’ inici de curs en el moment de la matriculació i aprovades pel 
Consell Escolar del Centre, gràcies a les quals es poden fer activitats extraescolars així com 

dotar els alumnes amb material didàctic complementari. 

 
La tolerància és un concepte que al nostre centre es practica quotidianament atès que hi ha 

una gran diversitat entre els alumnes. El nostre centre ha donat sempre una gran importància a 
assolir una bona convivència, basada en el respecte. 

 

En ser Centre d’ Atenció Educativa Preferent , ha d’estar habilitat en recursos humans i 
materials per atendre a la diversitat d’ una forma quasi individualitzada. Aquesta atenció es 

realitza a través del professorat en general, amb l’ajut de professors especialistes en l’atenció a 
la diversitat  

 

És un centre obert i participatiu amb les institucions públiques del seu entorn.  El nostre 
centre participa de forma activa en els moviments i entitats socials del barri ( Associacions de 

Veïns, Centre Cívic , Projectes del barri , etc. ) . 
Disposa dels espais suficients per a fer tots els tipus d’ estudis de Secundària obligatòria I 

postobligatòria, així com programes de formació professional inicial .  
 

És un centre actiu i dinàmic adaptat a les noves tecnologies. 

 
 

En resum , el nostre centre : 
 

 

 No és confessional 

 S’ educa en la tolerància i el respecte 

 És un centre públic i l’ ensenyament és bàsicament gratuït. 

 S’ atén  la diversitat . 

 Participa en la vida del barri. 

 Te les últimes adaptacions a les noves tecnologies de l’ informació.  
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OFERTA EDUCATIVA 

 

 
Podem afirmar que  l’oferta educativa del centre és molt completa i s’adequa perfectament a les 

necessitats del barri. Com a centre d’ensenyament secundari que és,  l’oferta educativa actual 
és la següent: 

 
 ESO           Ensenyament secundari obligatori ( 12 – 16 anys) 

 

  
            BATXILLERAT        Modalitat de Ciències i Tecnologia. 

       Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. 
         

 

 
 CICLES FORMATIUS   
 

 

  

                  Grau Mitjà            Gestió Administrativa 

                                         Instal·lacions Electrotècniques i Automàtiques 
                                         Manteniment de Vaixells *                                              
                                       

      
    Grau Superior     Administració i Finances 

          Sistemes Electrotècnics i Automatitzats  

      
 

  
 

  
ALTRES CURSOS  

 

CAS Curs d’Accés a cicles formatius de grau Superior, en dos torns, matí i tarda. 
 

 

Programa PFI, Pla de Formació Inicial, en les modalitats de : 
                                  Pintura 

                                  Manteniment d’ Edificis 
    

  

 
*  Instal·lació i Manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies, adaptat al 

perfil de Manteniment de Vaixells 
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APUNT HISTÒRIC DE L’ACTUAL INSTITUT RAMBLA PRIM 

  
Un personatge clau dins la fundació de l’Institut Rambla Prim és la catedràtica de 

batxillerat, actualment jubilada, Mercè Vilaseca Marcet.  L’esmentada Mercè Vilaseca Marcet 

pertany des de fa molts anys a l’IMS (Institut de Missioneres Seglars) moviment femení 
històricament molt compromès amb els més desfavorits.  Amb un congrés a la diòcesi de 

Barcelona l’arquebisbe Modrego Casaus, recomana obrir filials d’instituts nacionals de batxillerat 
en els barris. L’aspiració no és altra que aconseguir que tots els barris obrers, qualsevol persona 

pugui obtenir un mínim d’estudis, concretament el batxillerat elemental.  Així mateix se’ls posa 
la condició que posin en marxa alguna línia de FP. a fi de que les noies després del batxillerat 

elemental tinguin sortides capa estudis professionals de sortida.  En aquestes filials l’estat que 

no té diners per edificar-les, busca entitats que les edifiqui i que pagui a part de la construcció 
el personal no docent, la neteja i despeses generals de funcionament.  Això si, l’estat paga les 

nòmines de les plantilles que es formen a proposta dels professors que les entitats promotores 
proposen al Ministeri d’Educació i Ciència.  Així mateix el MEC. paga una nòmina per un 

professor més dels que hi ha a títol d’ajut, així com d’altres ajuts a fons perdut. 

 
 Les missioneres seglars, accepten el repte i decideixen sense diners embarcar-se en la 

fundació d’una filial.  Per la qual cosa ten converses amb el futur cardenal Jubany, que els 
proposa tres barris com més necessitats d’obrir-hi una filial de batxillerat.  D’aquesta manera 

entren en contacte amb el rector de la parròquia del Sagrat Cor del carrer de Pere IV, que des 

d’un primer moment es mostra entusiasmat amb la idea i tant és així que es mostra disposat a 
dormir en tenda de campanya deixant la seva casa rectoral, si fora necessari per crear una filial 

al barri. 
 

 De fet el precursor del nostre institut, s’edifica sobre les ruïnes de l’antiga parròquia del 
Sagrat Cor, cremada a la guerra civil com totes les del barri.  Per aquesta primera edificació 

demanen préstecs a industrials del barri que en general les acullen bé.  Un dels industrials que 

més ajuden són Metales i Plateria Ribera (“Can Ribera” o “Cal Culleretes”). 
 

 Un altre industrial del barri que les va ajudar molt va ser Construccions Batlle, que 
ajuda construint sense cap càrrec de construcció sobre les esmentades ruïnes de l’antic Sagrat 

Cor.  Un cop ja tenen un edifici, les missioneres seglars inicien la tasca de visitar casa per casa 

per obtenir alumnes.  Al cap de set anys ja han crescut tant, que han d’utilitzar per a ensenyar 
el seu propi habitatge per donar cabuda a tots els alumnes, havent d’amagar llits i mobles 

durant el dia per desenvolupar la seva tasca. 
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 En la tasca docent treballen missioneres i altres professors contractats, que es 

conformaven en cobrar sous molt reduïts, amb mires totalment idealistes. 
 

 En no caber en els locals del Sagrat Cor, es veuen obligades a buscar un lloc en el barri 

on ubicar una filial més capaç.  Per fi l’empresa Construcciones Barcelonesas els hi vent l’actual 
local, que de fet, no era edificable per tractar-se d’una zona d’equipaments, però que 

l’Ajuntament i veïns accedeixen a la construcció per ser un bé d’interès comú.   
 

 
Curiosament, el preu del solar es fixa en base al preu de la sorra que es podia extreure 

d’ells doncs la zona és un fondo marí (que arribava fins Pere IV), de subsòl de naturalesa 

completament composta per sorra. 
 

 El cost de l’Institut va ser de catorze milions de pessetes dels quals la Companyia Roca 
de Sanitaris i Radiadors en va invertir a fons perdut quatre milions.  A través de les gestions de 

la Mercè Vilaseca, que estava emparentada amb la família Roca (un germà seu està cassat amb 

una de les filles de la família Roca).  L’arquitecte del projecte va ser el senyor Leopoldo Gil 
Nebot, que no sols va fer el seu projecte gratuït, si no que va pagar ell mateix els drets de 

supervisió del Col·legi d’Arquitectes.  Pel demés les missioneres seglars van quedar prou 
endeutades.  Elles al principi, vivien al propi institut i no van cobrar mai nòmines per que les 

reinvertien en el funcionament de l’Institut. 

 
 Es va crear coma filial número 1 de l’Institut Femení Maragall.  Més endavant al créixer 

va arribar a ser dues filials de l’Institut Maragall, la 1 i la 7.  Cal aclarir que en un principi només 
es va deixar construir un soterrani (on es va constituir la parròquia de Sant Narcís, en el que és 

i era el gimnàs), planta baixa i dos pisos. 
 

 La data d’inauguració de la filial número 1 consta a una pedra de Montserrat polida i 

gravada amb una cita de Sant Pau:  “El amor de Cristo nos urge” de l’epístola dels Corintis.  La 
data que consta a la pedra és: 

 
 Més endavant van arribant professors que ja no tenen alguns d’ells la línia ideològica 

antagònica a la de les fundadores i elles pensen en cedir a l’estat l’Institut de batxillerat que ja 

està consolidat, i l’estat es fa càrrec de l’Institut plenament, anomenant-lo “Bernat Metge”.  A 
més a més en aquell moment ja té interès en anar comprant filials a fi de que la seva propietat 

passi a l’estat.  Així les coses, se’ls paga a l’IMS. una quantitat en metàl·lic absorbint els deutes 
que encara tenien.  Estem en el curs 1972-73, i amb l’Institut de batxillerat, ha coexistit sempre 

una secció nocturna de formació professional de química, que resta de moment en mans de 
l’IMS. 
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 Més tard, l’IMS., en veure que entre el professorat de FP. s’han anat introduint gent 

molt conflictiva, opta per cedir-lo a Cáritas Diocesana.  Cáritas també es veu envolta en un 
seguit de lluites i reivindicacions, de gent que en molts casos, no té ni la titulació prevista i que 

tenen la feina nocturna de l’escola de FP. Joan Maragall com un plus, de manera que molts no 

acudeixen més que un dia o dos per setmana a fer classe.  I tota això amenitzat per una 
pèssima convivència amb el diürn de batxillerat. 

 
 Per fi al final del curs 1975-76, Cáritas cedeix al MEC. la secció nocturna de FP. Hi havia 

les especialitats d’Administratiu, Electricitat, Delineant i Químic.  Hi ha una gran lluita per part 
dels professors de FP. que es van tancar reivindicant ser absorbits pel MEC. com a numeraris o 

obtenir fortes compensacions. 

 
 L’últim any de propietat de Cáritas, només van ser donats 55 dies lectius de classe.  El 

MEC. prèviament havia convidat al professorat de Cáritas a formar part de la seva plantilla, però 
en vistes de les seves desmesurades demandes va contractar professorat nou i només va 

continuar de l’antiga plantilla en Josep Vilalta i Sallés, que va fer les tasques de director en 

funcions en el trànsit de Cáritas al MEC.  En el curs 1976-77, que era el primer de propietat 
MEC., l’escola passa a ser “secció estatal” de FP. i en el curs següent “Centro Nacional de 

Formación Profesional”.  En els primers cinc anys de propietat MEC. 1976-77 a 1980-81 el 
director és el senyor César Suárez Bonastre.  En els cursos 1981-82 i 1982-83 el director és el 

senyor Diego Luís Cánovas Guerrero.  En els cursos 1983-84 i 1984-85 el director és el senyor 

Pascual Guardiola Gutiérrez.  En els cursos 1985-86 fins el 1990-91 el director és el senyor 
Francesc Xavier Sanuy i Nolla i des del curs 1991-92 fins l’actual 2008-2009 el director és el 

senyor Albert Sorribes i Diumenge.  En el seu mandat l’Institut ha tingut dos noms: l’actual i 
d’anterior IES. Barcelona-Besòs.  

 
 Quan es va constituir l’Institut Bernat Metge, compartíem l’Institut, de manera que el 

Bernat Metge ocupava l’edifici de matí i l’IFP l’ocupava de tarda. 

 
 Referent a FP. i posterior període ESO., els noms que ha tingut l’Institut han estat: 

Escola Joan Maragall (IMS) (Cáritas). 
Secció Estatal de Formación Profesional Barcelona Besos.  (MEC.). 

Centro Nacional de Formación Profesional Barcelona Besòs.  (MEC.). 

Institut de Formació Professional Barcelona-Besòs.  (Generalitat). 
Institut d’Ensenyament Secundari Barcelona-Besòs.  (Generalitat). 

Institut d’Ensenyament Secundari Rambla Prim.  (Generalitat). 
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Quan a Batxillerat els noms successius han estat: 

 
Filial número 1 del Institut Maragall (femení)  (IMS). 

Filial números 1 y 7 del Institut Maragall (femení)  (IMS).   

Institut de Batxillerat Bernat Metge (MEC.) (Traslladat a la Verneda). 
Institut de Batxillerat Barri Besòs (MEC.) (Traslladat al carrer de Pujades). 
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MISSIÓ 

 
Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats 

a lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les 

habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral 
com a individus a la societat, i que pugui aportar a aquesta una aplicació de cohesió social. De 

tal manera que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític 
que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de 

llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient, dins d’una integració social i una 
plena inserció laboral i educativa. 

 

L’ Institut RAMBLA PRIM, vol ser un centre de Secundària que vetlli permanentment per la 
millora de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a Barcelona, a les persones i els seus 

interessos en matèria educativa i un Institut de Ensenyament Secundari Integral, de qualitat i 
de referència a Catalunya. 
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VISIÓ 
 

Fer assolir, fins a un grau raonable: 

 
La dimensió personal de l'alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats 

formatives. 
 

La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei 
educatiu que reben els fills i filles. 

 

La dimensió professional, que exigeix complir amb el nostre compromís amb la satisfacció del 
professorat, personal d'administració i serveis, empreses, universitats i institucions. 

 
La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar 

la convivència i desenvolupament de la societat. 

 
L'acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per 

l'administració educativa. 
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PRINCIPIS PEDAGÒGICS 

 
entesos com la inclusió completa i concreta de les finalitats establertes pels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, desenvolupant i 

prioritzant les més significatives segons les característiques del centre, i especialment de 
l’alumnat, adequant-les a la pròpia realitat. 

 
 

LES FINALITATS EDUCATIVES 
 

 Fer dels alumnes ciutadans de profit per a la societat en el món laboral, científic i social. 

 Fer persones amb idees i pensaments propis, raonats i reflexionats amb la deguda 

maduresa. 

 Capacitar l’alumne amb els mecanismes per poder pensar correctament sobre tots els 

fets socials. 
 Potenciar el treball col·lectiu sense minvar el treball individual. 

 Potenciar la tolerància i el respecte pels altres. 

 Potenciar el coneixement de les altres ètnies i els seus costums. 

 La formació acadèmica i humana dels alumnes. 
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ESO 
 

En el currículum de l’educació secundària obligatòria, per a cada àrea s’estableixen  els 

objectius generals, els continguts i els objectius terminals que determinen el tipus i el grau 
d’aprenentatge que respecte dels continguts, els alumnes hauran d’haver assolit en finalitzar 

l’etapa.  
 

Aquests objectius generals, objectius terminals i continguts, queden estructurats i organitzats 
en les diferents programacions per matèria. 

 

Així, en les diferents programacions que es van actualitzant en els departaments,  es veuran els 
objectius a assolir en cada matèria, la seva ordenació i temporització, la metodologia emprada i  

els criteris d’avaluació i recuperació previstos en funció dels alumnes i les característiques  del 
centre. 

 

Tot i que  cada matèria  té assignats una sèrie d’objectius i continguts, a nivell general de  
centre, en l’educació secundària obligatòria és te com a finalitat que l’alumne, en acabar 

l’etapa, obtingui com a finalitat les capacitats següents: 
 

 

1.- Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les 
conseqüències i actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva,  i 

valorar els beneficis que comporten els hàbits de l’exercici físic, d’higiene i d’una 
alimentació adequada. 

 
2.- Formar-se una imatge ajustada d’un mateix, de les pròpies característiques i 

possibilitats, per desenvolupar un nivell d’autoestima que permeti encarrilar d’una forma 

autònoma i equilibrada la pròpia activitat; valorar l’esforç i la superació de les 
dificultats, i contribuir al benestar personal i col·lectiu. 

 
3.- Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant 

actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància, per superar inhibicions i prejudicis 

i rebutjar tot tipus de discriminacions degudes a l’edat, a la raça, al sexe i a diferències 
de caràcter físic, psíquic, social i altres característiques personals. 

 
4.- Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, 

d’una manera especial, els relatius als seus drets i deures com a ciutadà dins els àmbits 
socials més immediats, el centre educatiu, la població, la comarca i la nació, que li 

permetin d’elaborar judicis i criteris personals, i actuar amb autonomia i iniciativa en la 

vida activa i adulta. 
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5.- Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic, valorar 

com hi repercuteixen les activitats humanes i contribuir activament a la seva defensa, 
conservació i millora com a element determinant de la qualitat de vida. 

 

6.-Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant 
les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l’entorn físic. 

 
7.- Identificar i assumir com a pròpies les característiques històriques, culturals, 

geogràfiques i socials de la societat catalana; tenir coneixement del dret dels pobles i 
dels individus a la seva identitat i desenvolupar una actitud d’interès i respecte envers 

l’exercici d’aquest dret. 

 
8.- Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i 

creativitat, en llengua catalana, castellana i, si s’escau, en aranesa i, almenys en una 
llengua estrangera, fent-los servir per comunicar-se per organitzar els propis 

pensaments i reflexionar sobre els processos implicats en l’ús del llenguatge. 

 
9.- Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant 

codis artístics, científics tècnics, articulant-los a fi d’enriquir  les pròpies possibilitats de 
comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu us. 

 

10.- Identificar  problemes en els diversos camps  del coneixement i elaborar 
estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i 

d’experimentació, bo i reflexionant sobre el procés seguit i el resultat obtingut. 
 

11.- Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts en que 
habitualment es troba disponible, i les metodologies i instruments tecnològics apropiats, 

procedint de forma organitzada, autònoma i crítica. 

 
12.- Conèixer les creences, les actituds i valors bàsics de la nostra tradició i el patrimoni 

cultural, valorant-los críticament  i escollir aquelles opcions  que afavoreixin més el 
desenvolupament integral com a persones. 

 

13.- Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a 
preparació  i orientació de la futura integració al món laboral. 

 



          Institut Rambla Prim 
            Direcció  

 

 

 

 

Projecte Educatiu de 
Centre  

PE-01-01 
Aquest document, un cop 
imprès, pot estar obsolet 

Pàgina 15 de 28 

Setembre/2014 Director 

 
 

BATXILLERAT 
 

 

Els objectius generals, objectius terminals i continguts, queden estructurats i organitzats en les 
diferents programacions per  matèria. 

 
 

Tot i així, el batxillerat tindrà com a finalitat que l’alumne, en acabar, obtingui com a finalitat 
lles capacitats següents: 

 

1.- Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i 
castellana, i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris , científics i 

icònics adequats al tipus de missatge volgut. 
 

2.- Comprendre i poder expressar-se amb fluïdesa i  correcció oralment i per escrit, en 

el registre estàndard d’alemanys una llengua estrangera. 
 

3.- Desenvolupar  i consolidar la sensibilitat literària i artística com a font de formació i 
enriquiment cultural. 

 

4.- Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats 
bàsiques  pròpies de la modalitat triada i aplicar-los a l’explicació i/o comprensió dels 

fenòmens i a la resolució de nous interrogants. 
 

5.- Utilitzar el bagatge de continguts culturals adquirits per analitzar, comprendre i 
valorar els canvis que es produeixen en el món actual. 

 

6.- Tenir un coneixement ampli de les característiques naturals, culturals,  històriques, 
socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya. 

 
7.- Tenir una visió integrada de les diferents àrees del saber, i ser capaç de transferir, 

d’un camp a l’altre, l’experiència cultural adquirida. 

 
8.- Tenir constància en el treball , confiança en les pròpies possibilitats i iniciativa a 

l’hora de resoldre nous problemes i aplicar els continguts apresos a la realització de 
treballs de recerca tant individuals com d’equip. 

  
9.- Recórrer a les fonts de documentació adequades per obtenir informació, organitzar 

la pròpia feina, perseverar l’esforç i ser crític amb els resultats obtinguts. 
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10.- Formular judicis independents que assegurin la pròpia autonomia, respectant i 
essent tolerants amb les opinions que manifestin altres membres de la comunitat. 

 

11.- Valorar positivament i respectar el patrimoni natural i cultural de l’entorn 
comunitari. 

 
12.- Participar de manera solidària i responsable en el desenvolupament i millora del 

propi entorn social. 
 

13.- Desenvolupar harmònicament  les capacitats físiques i psíquiques i uns hàbits de 

vida saludable. 
 

14.- Orientar-se professional i acadèmicament, tot valorant les pròpies capacitats en 
relació als propis interessos i les possibilitats d’una posterior inserció en el món del 

treball. 

 
15.- Adoptar actituds de solidaritat i tolerància per superar tot tipus de discriminacions i 

prejudicis. 
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FORMACIÓ PROFESSIONAL  

 

Finalitats  

 

Els ensenyaments  professionals tenen com a finalitat dotar l’alumnat de la formació 
necessària per assolir determinades competències professionals i proporcionar-li 

una formació polivalent, funcional i tècnica que possibiliti la seva adaptació als 
canvis tecnològics i organitzatius relatius a la professió i a la necessària visió 

integradora i global del saber professional. 
 

En conseqüència, les ensenyances de formació professional tindran per finalitat els objectius 

següents: 
 

1. Adquirir els coneixements, habilitats i destreses que possibilitin assolir les 
competències professionals de cada cicle formatiu en funció dels seus mòduls 

professionals i transversals o complementaris. 

 
2. Comprendre l’organització i característiques del sector professional 

corresponent.  
 

3. Conèixer els mecanismes d’inserció professional dins el sector corresponent. 

 
4. Conèixer la legislació laboral bàsica i els drets i deures que es deriven de les 

relacions laborals.  
 

5. Adquirir els coneixements, habilitats i actituds necessaris per treballar en 
condicions de seguretat i prevenir els possibles riscs derivats de situacions laborals 

concretes. 

 
6. Adquirir una maduresa professionals motivadora de futurs aprenentatges i 

adaptacions al canvi de les qualificacions laborals. 
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PRINCIPIS ORGANITZATIUS, 

 
Entesos com els criteris generals  que s’estableixen  respecte a l’organització i gestió dels 

recursos humans, materials i funcionals, així com l’optimització de les instal·lacions i l’equip 

escolar, les relacions i col·laboracions amb altres centres i institucions 
 

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

El diàleg que es pugui  portar a terme en el si dels estaments que s’estableixin ,consell escolar,  
claustre de professors,  departaments didàctics,  i  equips docents, , serà la base que ha de 

permetre , de manera democràtica i consensuada , i d’acord amb el marge  competencial que 

correspongui a cada un d’ells , arribar a prendre decisions referents a objectius, actituds i 
normativa que no vinguis fitxades pel Departament d’ Educació. 

 
La formalització de vies de participació i implicació en la gestió i l’organització  del centre  a 

través de comissions o d’altres estructures  o organismes que es puguin determinar , haurà de 

permetre anar mes enllà d’opcions individualistes en benefici de la configuració d’un centre amb 
personalitat pròpia, caracteritzat per actituds i valors amb els quals tots ens puguem sentir 

identificats. 
 

La racionalització del treball i la potenciació de les capacitats de cadascú seran elements que es 

consideraran per tal de fer possible una gestió operativa  i eficaç , que superi la improvisació , 
la rutina, i l’activitat sense sentit , i promogui la satisfacció personal i professional. 

 
Les decisions i acords sobre el marc general de funcionament i organització es prendran amb 

una visió global  de  centre, superant visons parcel·lades o incompletes  de nivell , cicle, etapa o 
departament. 

 

Les decisions  que afectin la totalitat del centre es fixaran amb una perspectiva de futur, 
garantint un marge temporal suficient , de tal manera que s’afavoreixi una estabilitat 

organitzativa 
 

Els diferents òrgans del centre, tant unipersonals , com col·legiats , en el marge de  les seves 

atribucions i competències, procuraran garantir la unitat d’interpretació dels principis i propòsits 
que defineix aquest  PEC, i valoraran la seva coherència i connexió amb les pràctiques 

individuals o col·lectives  i els diversos plantejaments que se’n puguin derivar de la seva 
concreció, tot proposant les modificacions  , si s’escau , en la forma i terminis que s’estableixin. 

 
El coordinadors, ja sigui un professor/a que assumeixin aquestes funcions, hauran de tenir una 

formació adequada o tenir la voluntat d’adquirir-la durant el primer curs acadèmic. El 

professor/a participarà activament a les acciones formatives que és convoquin. 
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Concreció de les formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del 
temps que afavoreixen el procés d'ensenyament-aprenentatge. 

 

La distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altre índole, adients a 
les metodologies proposades. 

 
 

CRITERIS GENERALS 
 

S’adequaran a la normativa legal d’inici de curs que regula el funcionament dels centres que 

imparteixen ESO, BATXILLERAT i CF a Catalunya. 
 

Tot i així, dins el disseny curricular tant d’ESO com de batxillerat, es poden veure diferents 
criteris organitzatius que s’han tingut en compte a l’hora de fer les distribucions del currículum. 

 

Les matèries  bàsiques que es tenen en compte a l’hora d’organitzar  l’alumnat, el professorat, 
els espais, etc...  sobretot de cara a l'ESO, per tal d’evitar la dispersió en l’alumnat són els 

següents: 
 

 

 
- Els professors de les matèries optatives que cursen els alumnes seran els mateixos, en 

termes generals que els professors de les matèries  comuns, llevat les excepcions 
indispensables. 

 
- Per fer un seguiment continuat dels ensenyaments-aprenenentatges dels alumnes, els 

equips docents de cada grup, es reuniran de forma periòdica. 

 
- En la distribució de les matèries  que haurà de cursar l’alumnat  al llarg de cada curs , es 

procurarà en el seu disseny que siguin adequats sobretot a les seves necessitats i 
capacitats.  

 

- És molt convenient que tant en el primers  cursos (1er i 2on),  que diferents matèries  
d’àmbits similars siguin impartides pel mateix professor, per exemple, matemàtiques i 

ciències experimentals, o català i socials o castellà i idioma, si és possible. 
 

- Els tutors dels grups d'ESO, tindran 1 hores lectiva setmanal de dedicació a les tasques de 
tutor per  atendre a la matèria  de tutoria amb el grup classe i dos hores més  d’atenció 

individualitzada a alumnes i/o pares , i  per realitzar  tasques de coordinació o altres 

activitats derivades del pla d’acció tutorial . 
 

- La ràtio mitjana d’alumnes en cada classe serà la més baixà possible, establint tants grups i 
subgrups com sigui necessari per tal de poder afavorir una  atenció diversificada i 

individualitzada a la mesura dels ritmes d’aprenentatge de cada alumne. 

 
 

- Normalment, cada alumne tindrà com a màxim una sessió de classe al dia de cada matèria, 
llevat dels casos que per raons pedagògiques o d’ equipaments es podran fer dos hores 

seguides. 
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- En el batxillerat, les matèries amb continguts repartits al llarg de dos cursos seran 

impartides pel mateix professor, sempre que no hi hagi circumstàncies inevitables 
d’organització o plantilla que ho evitin. 

 

- El nombre d’alumnes  de cada grup en les matèries  comunes i de modalitat de batxillerat 
serà com a màxim de 35. 

 
- La distribució del professorat en els diferents departaments quedarà reflectida en la     

      programació anual de centre, i normalment per matèries afins.
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HORARI DELS ALUMNES 
 

Els alumnes d’ESO tindran distribuït el seu horari setmanal en cinc matins, des de les 8 hores 

del matí fins a les 14h 30m del migdia, amb mitja hora d’esbarjo, d’11h a 11h 30m. Això és 
possible perquè ens acollim a la Jornada Compactada, que l’administració ens permet, sempre i 

quan complim una sèrie de requisits i sempre que puguem demostrar, com és el cas, els 
beneficis que aquesta mesura proporciona.  A les tardes, de dilluns a divendres, se’ls ofereixen 

activitats extraescolars al propi centre (Taller d’Estudi, Activitats Esportives) i també participem 
al programa ÈXIT, la seu física del qual en aquest sector és el nostre Institut. 

 

L’horari del  batxillerat serà intensiu de matí, des de les 8 del mati i fins les 14,30 h, amb un 
temps d’ esbarjo de 30 minuts de 11h  a 11 ,30m.   

 
L’horari marc dels cicles formatius és de dilluns a dijous de 15h30 a  22h, i divendres de 15h a 
21. L’horari del CFGM de Vaixells és el mateix que per als altres cicles però en aquest cas  es 

compleix entre el nostre Institut i l’edifici del Consorci del Far de la Barceloneta, amb qui tenim 

un conveni de col·laboració, del qual se’n fa un seguiment periòdic. 

 
L’horari marc dels cicles d’ esport és més variable i ens adaptem a les necessitats dels diferents 

sectors (alumnes, federacions esportives), entre les 8h del matí i les 21h del vespre. 
 

L’horari del CAS és, depenent del torn, al matí o a la tarda, amb unes hores al migdia 
assequibles a ambdós torns per les matèries optatives. 

 

L’horari del PFI és de les 8h del matí fins les 14h 30m del migdia.
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GESTIÓ DE RECURSOS FUNCIONALS, INSTAL·LACIONS I MATERIAL ESCOLAR. 

 
La gestió dels espais del centre, així com la de les instal·lacions i material, be marcada per la 

singular distribució física del nostre institut. 

Al ser un edifici de construcció vertical, ens permet adequar els  nivells d’edificació a les 
característiques i necessitats de cada una de les diferents ofertes educatives. Disposen de tota 

la planta baixa per serveis i un aula Multiús. 

El centre esta dotat d’ascensor, la qual cosa el fa idoni atendre a alumnes amb disminucions 

físiques i fa mes accessible al professorat les plantes superiors. 
 

INSTAL·LACIONS: 

 
Planta soterrani: En aquesta planta trobem el gimnàs amb els seus vestidors i dutxes, tant de 

nois com de noies. També s’ha adequat un espai que fa les funcions de departament d’educació 
física. 

També hi ha el taller de Manteniment del PFI. 

  
 

Planta baixa: Aquesta planta està dedicada fonamentalment a serveis. Hi trobem:  
La Consergeria, que roman oberta sense interrupció totes les hores que ho està el centre, es a 

dir de 8 hores a 22 hores.  

La Secretaria del Centre.  
Els despatxos de l’Equip Directiu: Direcció, Prefectura d’Estudis, Secretari,  Coordinador 

Pedagògic i Coordinador de FP, Coordinador de Qualitat, i Coordinadora PFI. 
Sala de Professors. 

Departament dels Cicles d’Esports, i el Departament de Diversitat. 
Sala D’Actes Josep Maria Faúndez que és utilitzada indistintament i segons les necessitats pels 

diferents grups d’alumnes, però de forma preferent pels dos torns del CAS 

La segona Sala D’Actes que es utilitzada preferentment pel PFI, Esports i Vaixells.  
La Biblioteca del centre. 

Lavabos tant de nois com de noies i de professors. Aquests últims estan concebuts per poder 
ser utilitzats també per algun alumne/a amb discapacitats. Cal remarcar que els serveis 

d’aquesta planta són els que fan servir majoritàriament els alumnes del centre. 

Aula taller de Pintura del programa PFI. 
 

 
Primera planta: Aquesta planta té forma d’altell i ocupa una mica més de la meitat de la 

superfície de les altres. Hi trobem: 
Taller de Tecnologia de l’ ESO. 

Aula general d’Informàtica, que es utilitzada pels alumnes dels diferents grups, quan la dotació 

TIC de cada aula no és suficient. 
Dues Aules d’ Acollida. 

Aula del Cicle de Vaixells. 
Departament de Tecnologia i Visual i Plàstica. 

Departament de FOL i Aula d’ Acollida. 
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Segona planta:  

Fonamentalment dedicada als cicles de la Família Elèctrica i a la de Vaixells. Hi ha: 
Tallers d’aquestes especialitats 

Un Aula específica per als cicles.  

Departament d’ Electricitat 
Departament d’Idioma i Socials. 

 
 

Tercera planta: Es l’espai en el que es concentren la major part d’aules de l’ Institut, dedicada 
sobretot a ESO. Hi ha: 

Aules. 

El Laboratori de Ciències.  
Departament de Ciències. 

 
 

Quarta planta: Dedicada fonamentalment a la família professional d’Administració i Batxillerat. 

Si s’escau, també als alumnes de 4t d’ ESO. Hi ha: 
Dues aules d’Informàtica. 

Aules comuns. 
Departament Administratiu. 

Sala de la Caldera per a la calefacció del centre. 

 
 

 
RELACIONS i COL·LABORACIONS AMB ALTRES CENTRES e INSTITUCIONS 

 
RELACIONS DEL CENTRE AMB INSTITUCIONS EXTERNES 

 

Les relacions del Centre amb institucions externes es produeixen de diverses formes: 
 

1.- Situació de correspondència en treball , és a dir, de forma que treballem les dues 
institucions amb uns mateixos fins o objectius : aconseguir que tots els nois i noies de 12 

a 16 anys estiguin escolaritzats. Aquesta forma de treballar es fa a la Comissió Social , 

on Serveis Socials a través dels Educadors de Barri , EAIA i altres organismes de la 
mateixa indole ens reunim de forma més o menys periòdica per a revisar els casos d’ 

absentisme i fem una actuació conjunta dintre del terreny de cadascú. Dintre d’aquesta 
Comissió intervé EAP, Serveis Socials del Barri , Professora de NEE, Coordinadora d’ ESO i 

Coordinador Pedagògic. 
 

El rendiment d’ aquesta Comissió és obvi fent constar que aquesta venen Serveis Socials del 

Barri Besòs i de Sant Adrià.  
 

2.- En un altre aspecte dintre del terreny acadèmic i personal, treballem juntament amb l’EAP.       
Un dia per setmana, en principi els dimecres, ve la persona assignada a fer unes hores de 

permanència i treballar  amb alumnes i tutors que desitgin la seva col·laboració. Fa el 

seguiment de casos d’ alumnes que demanen suport per part de la família i fa les peticions 
corresponents per a fer la derivació d’ aquests on es cregui convenient.  

 
3.- Treballem directament amb institucions com a Associacions de Veïns respecte a temes 

propis de l’ ensenyament i d’altres d’interès general del barri. 
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4.- Treballem i participem de les activitats proposades des del Centre Cívic Besòs, on els 
alumnes han participat en petits projectes promoguts de cara al barri. 

 
5.- Treballem amb les Institucions de l’ Ajuntament de la part d’ Ensenyament en el terreny 

de l’ absentisme i altres institucions vinculades al mateix ( Guàrdia Urbana, Policia Nacional, 

Mossos d’ Esquadra, etc. ). 
 

En general , estem oberts a totes les institucions que , de alguna manera, treballen en pro de   
l’ ensenyament i de l’ ampliació del coneixement i altres circumstàncies enriquidores de cara a  

l’ alumne. 
 

 

 
RELACIÓ AMB CENTRES EDUCATIUS DEL BARRI 

 
 

Cada curs visitem escoles de  primària així com instituts. 

 
La intenció és promocional, quant a l’ ESO i cicles formatius. En els Instituts del barri la 

promoció va adreçada als alumnes de 2n de batxillerat que no tenen cap intenció d’anar a la 
Universitat i aspiren a fer algun cicle superior o mitjà de Formació Professional. 

 

Els centres de primària que es visiten són el CEIP Cascavell, CEIP Concepció Arenal, CEIP 
Eduard Marquina, CEIP General Prim, CEIP La Mina,  Acadèmia Sagrat Cor, CEIP Joaquim 

Ruyra, CEIP La Pau, CEIP Brasil. 
 

A part de l’interès   promocional, també es busca tenir una bona i fluida relació amb els equips 
directius i tutors de 6è curs, a fi de fer un acurat traspàs d’alumnes que venen dels seus 

centres al nostre institut, de manera que quan un alumne arribi, siguem capaços de saber d’ells 

com del seu entorn familiar tot el calgui saber d’ells, per a poder-lo entendre i ajudar dins dels 
nostres mitjans, Això del informe verbal és important, per què el professor de primària et 

comunica problemes de l’alumne i de la família, que amb un informe per escrit mai hi consten.  
 

La fórmula que actualment més fem servir en la promoció, consisteix en rebre els potencials 

alumnes al nostre institut, acompanyats dels seus tutors, els quals fan una visita a tot l’Institut. 
Acabada la visita se’ls fa una breu xerrada sobre les ofertes i característiques de l’Institut, on els 

alumnes són part activa amb les seves preguntes. 
 

També es reserven dies i hores per la tarda i nit, adreçat a rebre pares interessats en visitar 
l’Institut i rebre informació de part de l’equip directiu de aspectes específics del centre com 

aspectes educatius en general. 

 
Disposem  d’un vídeo promocional que és un resum de les instal·lacions de l’Institut així com 

del seu funcionament, que es reserva per aquells casos en que el CEIP no ens visita i anem 
nosaltres al CEIP a donar una xerrada, que acaba amb la visualització de vídeo. 

 

 
Tenim editats tríptics, que repartim entre els alumnes que ens visiten i els que anem a visitar 

nosaltres. Així mateix tots els equips directius i tutors dels CEIP els tenen. 
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Cada vegada que hi ha una variació en la oferta (generalment afecta a Cicles Formatius), es fa 
una reedició actualitzada que se’ls fa arribar a tots els responsables de les institucions 

educatives i socials de la zona. 
 

Finalment cal esmentar la pagina web del centre http://iesramblaprim.info,  on hi apareix la 

informació mes rellevant de l’institut. 
 

http://iesramblaprim.info/
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EL PROJECTE LINGÜÍSTIC 
 

 

Dintre de la normativa d’inici de curs resta contemplada la figura del Coordinador Lingüístic que 
treballa sota l’ orientació del Coordinador LIC que és la persona externa al centre que supervisa 

el funcionament de l’ Aula d’ Acollida i el desenvolupament del Projecte Lingüístic del Centre.  
 

En aquest projecte l’ objectiu final és fomentar i incrementar l’ús de la llengua vehicular dels 
Països catalans que és el català. En aquest sentit també es fa un estudi de l’ ús del català en les 

unitats didàctiques i en els materials que els alumnes utilitzen a les classes . S’inclou un estudi 

comparatiu dels anys enrere i es fa unes conclusions on es reflexa la conveniència de mantenir 
la mateixa línia d’actuació o el canvi de la mateixa.  

 
El Coordinador Lingüístic treballa la part formal de la creació de qüestionaris , així com el bolcat 

de les dades en diagrames d’estudi estadístic. De la mateixa manera , el coordinador lingüístic 

exerceix d’ orientador per a donar idees o projectes que poden fer que l’ús del català s’ 
incrementi d’una forma notòria . 

 
El projecte s’ha renovat recentment, essent aprovat pel Consell Escolar al juny del 2014. 

Aquesta renovació s’ha dut a terme mitjançant l’avaluació interna de l’ús del català arribant a 

unes conclusions o objectius finals per a poder mantenir l’ús del català al centre i sensibilitzar a 
les famílies dels alumnes en el mateix. Hem comptat amb aportacions i suggeriments de la 

coordinadora LIC externa, la Senyora Carme Mateu. 
 

Tots els escrits que s’envien a les famílies estan en català , eina que pensem important per a 
poder fer el contacte amb la llengua vehicular del país, tot i que en determinats casos es pot fer 

una traducció en castellà i d’altres llengües, si es considera oportú. 

 
Molt lligat al Projecte Lingüístic, hi ha la participació del centre al Projecte ILEC , d’impuls de la 

lectura. 
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CRITERIS PER A L’ATENCIÓ LINGÜÍSTICA PER A L’ALUMNAT NOUVINGUT QUE 

S’INCORPORA AL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. 
 

 

L’acollida de l’alumnat nouvingut està emmarcada dins el pla d’ acollida i integració que el 
centre té establert amb caràcter general per a tot l’alumnat. Per poder garantir aquest procés, 

es preveuen un seguit de mesures específiques que faciliten  l’acompanyament de l’alumnat i 
les seves famílies en l’arribada a un context social i cultural completament nou. Aquestes 

mesures es concreten en una sèrie d’actuacions que asseguren  una acollida càlida a l’alumnat i 
a les seves famílies, l’organització d’un itinerari d’integració, l’establiment dels suports específics 

necessaris i la previsió de les mesures de seguiment i avaluació.  

 
Una de les eines que contribueixen a l’èxit de l’acollida i la integració de l’alumnat nouvingut és 

l’aula d’ acollida. El centre,  que té  un nombre significatiu d’alumnes nouvinguts, des del curs 
2004-2005 va posar en funcionament l’aula d’ acollida, de la qual es responsabilitza un tutor o 

tutora d’aula d’ acollida. Cal entendre l’aula d’ acollida com un marc de referència i un entorn de 

treball obert dins el centre educatiu que facilita l’atenció immediata i més adequada de 
l’alumnat nouvingut i que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt del professorat davant la 

nova realitat. Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes una sèrie de mesures 
curriculars i metodològiques, materials curriculars, etc., que garanteixen l’aprenentatge intensiu 

de la llengua i la progressiva incorporació de l’alumnat a l’aula ordinària. 

 
Es considera alumnat nouvingut aquell que s’ha incorporat al sistema educatiu de Catalunya en 

els darrers vint-i-quatre mesos. 
 

En funció de les condicions concretes de cada alumne/a (edat, llengua d’origen, escolarització 
prèvia, context sociofamiliar…), el centre preveu mesures específiques a fi que pugui sentir-se 

ben acollit i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura, i que, com més aviat millor, 

pugui seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar i 
social. 

 
El centre dóna  una resposta individualitzada per garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al 

currículum comú i els processos de socialització d’aquest alumnat, i estableix els criteris 

metodològics i els materials curriculars que faciliten  la integració a les aules ordinàries des del 
primer moment. 
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L’aula d’ acollida (AA) s’entén com un espai de referència per a l’alumnat nouvingut, com un 
marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del centre. 

Per tant, l’alumnat nouvingut  participa  des de l’ inici del marc del grup- classe ordinari. L’aula 

d’ acollida té com a prioritats educatives per a l’alumnat nouvingut, a banda de garantir 
l’acollida emocional, l’aprenentatge de la llengua catalana com a llengua de comunicació i 

aprenentatge del centre, l’adquisició del codi escrit en el nostre alfabet i aquells aprenentatges 
necessaris per incorporar-se al vitae ordinari. 

 
En el període de temps que l’alumne/a nouvingut necessita una atenció específica, s’establirà 

un pla individual intensiu, que recollirà les prioritats educatives, les responsabilitats dels 

diferents docents i els moments de seguiment i d’avaluació del pla. 
El tutor o tutora d’ AA té el suport d’un/a assessor/a en llengua, interculturalitat i cohesió social 

en el plantejament de la seva tasca que s’encarrega de desenvolupar funcions de col·laboració, 
assessorament i suport escolar en relació amb aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió 

social.  

 
A fi de potenciar el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social, el director/a nomena  com a 

referent, un coordinador o coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social que 
desenvolupa  funcions com: promoure en la comunitat educativa actuacions per a la 

sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana, com a 

eix vertebrador d’un projecte educatiu basat en el plurilingüisme. 
 

Dins el projecte lingüístic de centre queda definit: 
a) El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

b) El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana. 
c) Les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres. 

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament-aprenentatge de les 

llengües a la realitat sociolingüística del centre globalment i individual. 
 


