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3.  IDENTITAT  I CARÀCTER PROPI DE L’INSTITUT DOMÈNEC PERRAMON 
 

3.1. Principis rectors 
Els principis rectors del projecte educatiu de centre (PEC) són els que venen marcat per la LEC (Llei 

d’Educació de Catalunya), Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en l’article 2 i l’article 93: 

Títol Preliminar. Objecte i principis. 

Article 2. Principis rectors del sistema educatiu 

1-El sistema educatiu català es regeix pels principis generals següents: 

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de 

legislació vigent. 

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 

col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat 

de consciència dels alumnes. 

e) El pluralisme. 

f) La inclusió escolar i la cohesió social. 

g) La  qualitat  de  l’educació,  que  possibilita  l’assoliment  de  les  competències  bàsiques  i  

la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a 

la convivència. 

i) El respecte i el coneixement del propi cos. 

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels 

recursos naturals i del paisatge. 

l) El foment de l’emprenedoria. 

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

o) L’educació al llarg de la vida. 

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral 

que vagi d’acord amb llurs conviccions. 

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

 

2-El sistema educatiu català es regeix pels principis específics següents:  

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials 
dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un 
ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres 
públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 

condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.  
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c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i 

laboral.  

d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.  

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en 

el treball.  

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.  

g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.  

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.  

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà 

de transmissió.  

 

3. El sistema educatiu català es regeix pels principis organitzatius següents:  

a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.  

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat.  

c) L’autonomia de cada centre.  

d) La participació de la comunitat educativa.  

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible.  

g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que 

emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.  

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres 

administracions públiques. 

Títol VII. De l’autonomia dels centres educatius 

Capítol I. Principis generals i projecte educatiu 

Article 93. Caràcter i projecte educatiu dels centres públics 

Igualment, en exercici de l’autonomia que la pròpia LEC reconeix a cada centre educatiu públic, es 

compromet, a complir amb els principis que s’estableixen en els apartats 2, 3 i 4 de l’article 93. Així:  

 2 L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets 

definidors del seu caràcter propi.  

 3 Els centres públics es defineixen d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció 

responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’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. 

 4  [...] el projecte educatiu ha de determinar la relació amb els alumnes i les famílies, la implicació 

activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i d’integració plena en la prestació 

del Servei d’Educació de Catalunya. 

3.2. Plantejament institucional: Missió, Visió i Valors 

La definició institucional de l’Institut Domènec Perramon recollida al PEC 2012 no s’ajusta a les línies 

pedagògiques impulsades des del 2016 i recollides en el projecte de direcció 2017-2021. És per això, que 

al 2019 s’actualitza la part del PEC referida al plantejament institucional per tal que els “Trets d’identitat 

del centre” (Missió) amb els quals pretenem avançar cap a uns objectius de futur (Visió), transmetent 

uns Valors que ens defineixen i ens singularitzen; siguin il·lustratius d’allò que realment s’està duent a 

terme al centre. 
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2.1. MISSIÓ 

L’institut Domènec Perramon és un institut català, públic, d’ensenyament secundari, que ofereix una 

educació integral de qualitat (atén i desenvolupa totes les àrees del desenvolupament humà: físiques, 

cognitives, emocionals, personals i socials) amb l’objectiu que l’alumnat pugui desenvolupar-se en 

societat amb les competències necessàries per afrontar exitosament els reptes que se li plategin i 

esdevingui un ciutadà actiu, crític, dialogant, responsable i solidari.  

L’institut Domènec Perramon potencia, especialment: 

 el domini de les competències de tipus emocional i personal 

 el domini de la competència comunicativa i lingüística 

 les metodologies de l’aprenentatge actiu  

Tots ells es consideren pilars indispensables per dur a terme tasques amb un alt component cognitiu; per 

desenvolupar-se en societat argumentant, negociant i explicant el coneixement als altres en diferents 

llengües; i per activar l’esperit crític, el treball col·laboratiu i la capacitat de resoldre problemes, garantint 

l’excel·lència educativa i la igualtat d’oportunitats. 

2.2. VISIÓ 

L’institut Domènec Perramon vol distingir-se per esdevenir un centre que treballa per a l’excel·lència 

educativa i per a la igualtat d’oportunitats, potenciant: 

 El plurilingüisme i la interculturalitat.  

Amb el català com a llengua vehicular i de cohesió social, vertebradora dels aprenentatges 

lingüístics (TIL –Tractament integrat de llengües-) i de continguts (TILC –Tractament integrat de 

llengües i continguts-), i potenciant l’ús d’altres llengües per millorar la inserció social i laboral de 

l’alumnat. 

 L’educació a “temps complet” de tot alumnat i l’adquisició d’estratègies per a l’aprenentatge 

autònom al llarg de la vida. 

Passa per la integració de les activitats acadèmiques amb les activitats extraescolars, de lleure, 

musicals, etc. D’una banda, perquè és en aquestes darreres en les quals valors i habilitats com el 

lideratge, el treball en equip i l’empatia s’hi desenvolupen amb més facilitat. I, de l’altra, perquè cal 

donar valor als aprenentatges que s’adquireixen en l’àmbit no formal i entendre les necessitats 

formatives com un requeriment clau per a l’èxit i per a la projecció personal de l’individu, com a 

persones, com a ciutadans i com a professionals (aprenentatge al llarg de la vida vinculat a la 

trajectòria vital i no només a la professional) 

 

 L’acompanyament, la inclusió i la cooperació com a garantia d’equitat. 

S’impulsa el benestar personal, l’afectivitat, i el respecte i la solidaritat cap a l’entorn i cap als altres a 

través de la resolució pacífica de conflictes (mediació, restauració...), el servei a la comunitat, etc. 

En el desenvolupament personal i social de l’alumnat (tant des de l’àmbit escolar com familiar) són 

imprescindibles els recursos d’orientació, d’acompanyament i de modelatge de l’adult (aquest darrer 

essencial tant per al treball en equip com per als hàbits, comportament i relació amb els altres) per 

detectar i fer emergir els talents individuals, per desvetllar els interessos, i per discernir i enfortir 

vocacions i models positius de conducta. 
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 La innovació, l’aprenentatge actiu, l’autonomia i l’emprenedoria 

S’implica l’estudiant en el seu propi aprenentatge, a través de metodologies que propicien un 

aprenentatge actiu, vivencial i motivador, basat en l’autoreflexió i autoregulació com a elements 

imprescindibles per reforçar l’autonomia i millorar el rendiment acadèmic aconseguint que els 

aprenentatges esdevinguin significatius. 

Es fomenta l’intercanvi d’experiències educatives i sociolaborals, l’emprenedoria, el treball en xarxa, 

i l’adaptació i incorporació de projectes d’innovació pedagògica en diferents àmbits.  

També es fomenta de manera especial la innovació basada en les noves tecnologies (recursos TAC, 

robòtica, programació, impressió 3D, etc.) ja que són un element imprescindible en la formació de 

l’alumnat que s’ha de desenvolupar amb èxit en el segle XXI. 

 

 L’equilibri entre la ciència i tecnologia, i les arts i humanitats 

S’impulsa una revalorització de l’humanisme, com a element indispensable per tenir una visió àmplia 

i global que permeti comprendre el món, la societat, i els canvis i transformacions que s’han produït 

durant l’actual segle i el darrer.  

S’impulsa també el desenvolupament del llenguatge artístic, sobretot musical, com a eina de 

comunicació i expressió, com a font de plaer i enriquiment tant personal com col·lectiu, amb la 

voluntat d’apropar l’alumnat al vessant artístic del seu entorn.  

Cal, a més a més, equilibrar tots aquests aprenentatges amb el domini de les eines 

cientificotecnològiques essencials per a desenvolupar-se en el segle XXI. 

 

 El compromís amb la millora contínua de l’acció docent, del clima del centre i de l’excel·lència 

educativa.  

Comporta augmentar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills (tant en 

qüestions acadèmiques com extraescolars, socials...), estendre la cultura del treball en equip i la 

participació activa entre l’alumnat i també entre el professorat (creant equips de millora, fomentant la 

promoció personal i professional, l’emprenedoria, el lideratge...), i sistematitzar l’ús de l’avaluació 

com una eina de regulació i millora. 

 

2.3. VALORS  

L’educació que ofereix l’institut Domènec Perramon, amb la qual pretén arribar als objectius (visió)  

formulats, i que ha de presidir la formació del nostre alumnat, es fonamenta en els valors següents: 

 

VALORS CONCRECIONS 

L’ACTITUD CRÍTICA i la 
PARTICIPACIÓ 

 Conèixer les propostes i necessitats de l’entorn social i cultural, 
i col·laborar-hi per a la seva millora. 

 Estendre la cultura de la participació activa dins la mateixa 
comunitat educativa i en l’entorn proper (fomentar el treball en 
xarxa amb els altres centres de primària i secundària de la zona 
i altres entitats veïnes). 
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 Estimular la creativitat, i la curiositat cap a temes socials i 
culturals. 

 Educar en la inclusió, l’equitat, la defensa dels drets humans, la 
igualtat de gènere, la participació democràtica i el sentit crític. 

 

El DIÀLEG, el RESPECTE i 
l’EMPATIA  

 Assumir, comprendre i respectar la diversitat de les persones 

 Educar en la cultura de la pau i apostar per la convivència 
basada en el diàleg i l’empatia com a elements essencials per a 
la resolució pacífica de conflictes (mediació, restauració...) 

  

L’ESFORÇ,  

la COOPERACIÓ i  

l’EMPRENEDORIA 

 Implicar les famílies en el procés educatiu. 

 Potenciar l’autonomia de l’alumnat. 

 Fomentar el lideratge i l’assumpció de responsabilitats.  

 Emprar l’autoavaluació com a eina d’autoregulació i millora 
(professorat i alumnat.) 

 

 


