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INTRODUCCIÓ.    

 

La LEC en el títol VII, de l’autonomia dels centres educatius,  defineix que “l’autonomia dels 
centres s’orienta a assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa”. A aquest efecte 
el Projecte Educatiu és “la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la 
identitat del centre, n’explicita és objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat 
que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu(...) 
contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i 
la relació del centre amb l’entorn social(...).  
 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació (article 91), estableix que tots els centres 

vinculats al Servei d'Educació de Catalunya han de disposar d'un projecte educatiu. Els 

centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu 

que s'estableixen a l'article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han 

d'incloure els principis específics que s'estableixen a l'article 93 de la Llei. El projecte 

educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del 

centre, n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els 

alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d'acord 

amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'Autonomia dels centres 

educatius, que situa la presa de decisions en l'àmbit del centre per enfortir la institució 

escolar i el lideratge educatiu. El projecte educatiu del centre és el document estratègic marc 

de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de 

gestió econòmica i de gestió de personal, que s'adapta a la realitat dels alumnes i a l’entorn. 

En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets 

característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives dels alumnes i dels 

objectius del centre. El projecte de direcció, tal com estableix l'article 23 del Decret 

155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent, ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del PEC durant el seu 

període de vigència. 

 

El Projecte Educatiu de l’Escola Misericòrdia és la concreció de qui som, què pretenem, com 

ho fem i de quina manera ho avaluarem així com la seva aprovació i mecanismes de difusió; 

té la finalitat d’orientar l’activitat de l’escola, donar-li sentit i respondre a les necessitats i  

funciona com un marc de referència per a qualsevol actuació educativa, ja que concreta els 

objectius, identitat i mitjans del centre tot definint la personalitat del centre. 


