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1. Introducció 
 

L’Institut Angeleta Ferrer i Sensat funciona des del curs 1986-87: primer com a secció de 

l’IB Arnau Cadell i després com a Institut de Batxillerat autònom amb la denominació 

provisional d’IB Casa Mónaco. Des del curs 1993-1994 ocupa la seu actual del 

C/Granollers 43 amb la denominació d’IB Angeleta Ferrer i Sensat que, a partir del curs 

1996-97 va canviar a la seva denominació definitiva d’IES Angeleta Ferrer i Sensat, com a 

conseqüència de l’inici de l’aplicació de la reforma educativa. Va començar impartint 

ensenyaments de batxillerat (1r, 2n i 3r de BUP) i COU. A començaments del curs 1996-

97 van arribar els primers alumnes que havien acabat sisè d’educació primària i 

iniciaven l’ESO. A diferència d’altres municipis, els alumnes que acabaven 8è d’EGB no 

s’incorporaven al segon cicle de l’ESO sinó que continuaven els estudis de BUP. aquest 

fet va provocar un augment sobtat dels grups d’alumnes de tal forma que l’edifici va 

quedar-se petit. Durant el període 1996-2000 es van haver d’habilitar tres mòduls 

prefabricats amb un total de 9 aules. Durant aquests darrers cursos, s’han anat reduint 

el nombre de grups fins a estabilitzar-se en els 24-25: 16-17 d’ESO i 8 de batxillerat (2 

corresponents al batxillerat artístic). En començar el batxillerat LOGSE, el curs 1998-1999, 

el centre va ser designat per acollir els alumnes de batxillerat artístic de la zona, que 

utilitzaven, a més de les instal·lacions de centre, dues aules de l’escola d’Arts de Sant 

Cugat amb seu a la Casa Mònaco per fer les classes de Dibuix Artístic i Volum. Per 

problemes d’horari d’aquesta escola, a partir del curs 2004- 2005, les classes 

corresponents a aquestes matèries s’imparteixen en un dels mòduls prefabricats que 

quedaven en desús i que estaven a punt de retirar. Per aquest fet i per la necessitat 

d’acabar amb les aules provisionals, els diferents equips directius del centre havien 

sol·licitat a la Delegació Territorial, ara anomenada Direcció dels Serveis Territorials, 

l’ampliació del centre que finalment es va concedir per dur-la a terme durant l’any 2006. 

Finalment les obres van començar el novembre de 2007 i han acabat a començaments  

del  curs  actual  2009-2010.  Durant  el  primer  trimestre d’aquest curs es va procedir 

a la retirada de les aules prefabricades i a la constitució d’un hort escolar. El curs 2006-

2007 el centre va signar un acord amb el Departament d’Educació per dur a terme un 
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Pla de qualitat i millora i el projecte Art-Tic, que va ser avaluat positivament a finals del 

curs 2008-2009. 

 

En el període 2006-2014 el centre ha participat en nombrosos projectes d’Innovació: 

mediació escolar, educació ambiental, biblioteca punt-edu i dos projectes experimentals 

de llengües estrangeres, d’Anglès i Francès. 

 

A partir del curs 2014-2015 el centre ha post en marxa dos nous projectes: 

• El batxillerat d’Arts Escèniques. 

• La doble titulació Batxillerat-Baccalauréat, anomenada batxibac. 

 
 

2. MISSIÓ 

 

• L’Institut és un servei educatiu, compromès amb la qualitat i la millora continua, i 

orientat a l’èxit de tot l’alumnat a través de l’assoliment de les competències 

bàsiques. 

 

• L’Institut és un centre que promou la cooperació entre la família i l’escola i entén 

l’educació com una responsabilitat compartida entre professorat, alumnat i família. 

 
 

3. VISIÓ 
 

Volem ser reconeguts com un centre que: 
 

• Aposta per la formació integral de l’alumnat, considerant tant l’aspecte acadèmic i 

professional com l’aspecte personal i social. 

 

• Entén l’educació com un procés orientador i integrador que garanteixi la igualtat 

d’oportunitats per a tothom i adapti totes les metodologies d’ensenyament-

aprenentatge a la realitat i la diversitat de l’alumnat. 

 

• Fomenta l’ús de les llengües estrangeres. 
 

• Consolida l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits com a factor de cohesió i 
d’integració 
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4. VALORS 
 

El centre és una institució pública laica, gratuïta, oberta a tothom, coeducadora, 

orientadora i integradora que valora: 

 

• El foment de la responsabilitat i l’autonomia de l’alumnat. 
 

• L’educació en el marc d’una societat democràtica i plural, amb respecte als drets 
individuals i col·lectius de tots els membres de la comunitat educativa, 
 

• La participació en la presa de decisions. 
 

• El respecte a la diversitat cultural i ideològica. 

 

• El respecte a la llibertat d’expressió. 
 

• El foment del diàleg.. 
 

• La integració en l’entorn social més proper, participant en les activitats i projectes 

municipals i plans d’entorn. 

 
 

5. TRETS D’IDENTITAT 
 

5.1 ÚS DE LA LLENGUA 
 

• El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà emprat normalment com a 
llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes 
i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i 
del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i 
d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. 
 

• La llengua de comunicació habitual a l’Institut és el català, que s’utilitza 
normalment en la confecció d’escrits, rètols, anuncis, documentació del 
centre i comunicació oral. 
 

• El castellà, com a llengua oficial al nostre territori, també ha de tenir un paper 
important, ha de ser conegut per l’alumnat, emprat correctament i ha de ser 
respectat el seu ús per qualsevol membre de la comunitat educativa. 
 

• El centre ha d’afavorir l’aprenentatge de les llengües estrangeres i potenciar 
el seu ús. 
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5.2 LÍNIA METODOLÒGICA I PRINCIPIS PEDAGÒGICS 
 

 

L’Institut es proposa educar des de la perspectiva de l’orientació educativa i la 

participació de tots els agents: alumnat, família i professorat. 

 

• Es planteja l’educació com una tasca col·lectiva afavorint la relació entre el 

professorat i les famílies i la coordinació del professorat dintre dels equips 

docents i els departaments didàctics. 

 

• Es concedeix la màxima importància a la coordinació entre les diferents àrees 

del coneixement per arribar a un tractament coordinat de les competències 

bàsiques. 

 

• Es potencien els continguts transversals com la salut, el medi ambient que 

puguin ser tractats des de diferents àmbits. 

 

• Es fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada, 

amb especial atenció des de la tutoria i es proporciona atenció 

psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i professional a tot 

l’alumnat. 

 

• S’avalua el procés d’ensenyament-aprenentatge de manera contínua i 
orientadora, i entén l’educació com un procés integral, no exclusivament 
instructiu, que es desenvolupa tenint en compte la diversitat de capacitats, 
d’interessos i de ritmes d’aprenentatges de cada alumne/a. 

 

5.3 PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS 
 

Tenint en compte que estem en una societat democràtica, l’acció educativa de 

l’Institut s’ha d’orientar a: 

 

• Potenciar els hàbits i valors democràtics i la participatius. 

• Defensar els drets humans 

• Acceptar el pluralisme polític i cultural i la llibertat de tots els membres de la 

comunitat educativa a manifestar lliurement les seves opinions en el marc de 

les normes de convivència. 

• Rebutjar qualsevol discriminació per raó de sexe, orientació sexual, raça, 

llengua, religió, procedència social o geogràfica, etc. 

• Defensar la pau i la solidaritat, la cooperació i el respecte mutu. 
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5.4 COEDUCACIÓ 
 

L’Institut s’Identifica amb el principis de la coeducació, més enllà del simple 

ensenyament mixt. 

 

• Potenciant la interrelació entre els dos sexes en totes les activitats. 

• Afavorint les actituds no sexistes en les diferents activitats del centre. 

• Tenint cura a nivell oral i escrit del llenguatge emprat evitant qualsevol 

discriminació cap a un d’ambdós sexes. 

 

5.5 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

L’Institut vol ser integrador i obert a la diversitat per tal que tot l’alumnat tingui èxit 

escolar i pugui perfilar el seu projecte de vida. 

 

• Es promourà l’atenció en petits grups, en una part de l’horari, d’aquell 

alumnat que, per discapacitat psíquica o sensorial, o per risc d’exclusió social 

necessita una acció educativa molt específica. 

 

• S’afavoriran els grups de reforç, en els àmbits de les competències 

comunicativa i matemàtica, per tal d’ajudar a l’alumnat que té un ritme 

d’aprenentatge més lent. 

 

• S’oferirà atenció individualitzada a aquell alumnat que mostri actituds 

disruptives o manca d’integració en el grup per tal que pugui superar aquesta 

situació. 

 

A partir del curs 2018-2019 l’INS Angeleta Ferrer i Sensat disposarà d’un SIEI (Suport 
intensiu per a l’escolarització inclusiva). L’objectiu d’aquesta unitat serà donar 
atenció als alumnes amb dictamen procedents de la mateixa tipologia d’unitat dels 
centres de primària de procedència segons preveu l’article 10  del DECRET 150/2017, 
de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu 
inclusiu. 

5.6 FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L’INSTITUT 
 

La gestió del centre es basa en la participació dels diferents sectors de la comunitat 

escolar en els òrgans de representació establerts i l’execució del projecte de 

direcció per part de l’equip directiu. 
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• Els òrgans col·legiats de govern del centre són: 
 

✓ El Consell Escolar, on estan representats tots els sectors de la comunitat 

escolar. És el màxim òrgan de decisió del centre. 

✓ El Claustre de professorat, que acorda les decisions pedagògiques que han 

de guiar la pràctica educativa. Tot el professorat n’és membre 

✓ L’Equip directiu, al front del qual està el director o directora del centre. 

 
 

• Els òrgans col·legiats de coordinació del centre són: 
 

✓ La comissió pedagògica, que fa seguiment de les línies pedagògiques del 

centre i fa propostes de millora i innovació. 

✓ Els departaments didàctics, que fa la programació de les diferents matèries 

al llarg de les etapes educatives. 

✓ Els Equips docents, que coordinen i donen coherència a les activitats i 

ensenyaments que s’imparteixen en un nivell educatiu. 

✓ La comissió d’atenció a la diversitat que vetlla per la bona integració 

d’aquell alumnat amb necessitats educatives específiques i de l’alumnat 

amb risc d’exclusió social. 

 

5.7 L’EDUCACIÓ PER A LA SALUT I EL MEDI AMBIENT 
 

L’institut vetlla perquè el seu alumnat tingui una adequada formació en l’àmbit de 

la salut i el medi ambient. 

 

• Participant en les activitats de l’Agenda 21 de l’Ajuntament. 

• Fomentant l’esport escolar no competitiu a través de l’Associació Esportiva 

Angeleta Ferrer i dintre del Pla Català d’Esport a l’escola. 

• Participant en els diferents programes d’Educació per a la Salut. 

 

5.8 RELACIONS AMB LES INSTITUCIONS DE L’ENTORN 
 

L’Institut ha de tenir una relació permanent amb el medi social que l’envolta. 
 

• Col·laborant activament dintre del Pla d’Entorn i altres projectes educatius. 

• Cedint o compartint les seves instal·lacions quan així ho requereixi el 

municipi. 

• Participant en les institucions municipals, a través del Consell Escolar 

Municipal i les seves comissions. 
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5.9 INNOVACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA 

 

L’Institut s’ha mostrat sempre obert a la innovació pedagògica i ha participat en 

nombrosos projectes: mediació escolar, biblioteca punt-edu, educació 

mediambiental, pla experimental de llengües estrangeres d’Angles i de Francès, 

projecte per a la qualitat i millora del sistema educatiu, art-tic. 

 

La participació en les convocatòries comporta el compromís del centre d’implantar 
els projectes. La coordinació general dels projectes d’innovació educativa 
correspon al o la cap d’estudis. 
 
La participació en projectes d’innovació i de millora contínua requereix: 

 

• Facilitar la formació permanent del professorat 

• Fomentar el treball en equip del professorat i de la resta de personal del 
centre. 

 
A partir del curs 2014-2015, l’Institut ha posat en marxa dos nous batxillerats: el 
batxillerat d’Arts escèniques i la doble titulació Batxillerat- Baccalauréat, 
denominada Batxibac. 
 
Per posar en marxa aquests dos nous projectes, el projecte de direcció 2014-2018 
ha contemplat la creació de dues places estructurals, una vinculada a cada projecte. 
La plaça estructural vinculada al Batxibac té per objectiu disposar de professorat 
nadiu o bé amb una competència molt específica en la llengua, la cultura i la història 
de França. 
 
La plaça estructural vinculada al batxillerat d’Arts Escèniques té per objectiu 
disposar de professorat amb competències específiques en l’àmbit de teatre, la 
música i la dansa. 
 

El projecte de direcció 2014-2018 contempla també l’impuls del treball per 

competències i així, a partir del curs 2015-2016 es formen dos grups de treball: en 

l’àmbit de les Matemàtiques i en l’àmbit de les llengües. amb l’objectiu de 

desenvolupar projectes d’innovació. 

 

5.10 L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES 

 

L’Institut ofereix la possibilitat de: 

• Escollir com a primera llengua estrangera l’Anglès o el Francès. 

• Cursar una segona llengua estrangera: Francès o Anglès. 
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• Participar en intercanvis amb centres educatius ubicats en països de parla 
Anglesa i Francesa o estades amb famílies d’aquests països. 

 

Realitzar viatges a països del nostre entorn, o de la Unió Europea de durada variable 

entre un dia i una setmana. 

 

5.11 CONVIVÈNCIA 

 

El manteniment d’un bon clima de convivència és un dels principis bàsics de 
l’Institut. La regulació de les normes de convivència del centre queda fixada per la 
normativa sobre drets i deures de l’alumnat, i es precisa i concreta en les Normes 
d’Organització i Funcionament. 

 
La bona convivència del centre ha de basar-sen en: 

 

• el respecte mutu. 

• la observància de les normes d’organització i funcionament. 

• la mediació escolar com a procediment per a la solució de conflictes. 
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