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1. ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

1.1. Preceptes legals. 

L’INS Cap Norfeu de Roses com a centre públic depèn orgànicament del Departament 

d’Ensenyament i es regula, per tant, per la legislació oficial de l’Estat Espanyol, tal com és 

aplicada a través de les Lleis, Decrets, Ordres i Resolucions de la Generalitat de Catalunya. 

  

1.2 Característiques del centre. 

L´INS Cap Norfeu està situat a Roses (Alt Empordà). Roses té una població d´uns 14.000 

habitants. El municipi va créixer amb l´onada immigratòria dels anys 60 i en els últims 10 

anys han arribat un gran nombre d´immigrants procedents sobretot del Marroc i actualment 

també hispanoamericans. 

 

L´INS Cap Norfeu és un centre públic que posa a disposició de la població de Roses i de 

Rabós, Garriguella, Vilamaniscle, Vilajuïga, Pedret i Marzà, Pau, Palau i Cadaqués la 

possibilitat de cursar l´ensenyament secundari obligatori, batxillerats i cicles formatius. 

 

L´INS Cap Norfeu, en un primer moment, va funcionar com una extensió de l´INS 

Alexandre Deulofeu de Figueres. S´impartien les classes en uns espais habilitats ja que no 

es disposava d´edifici educatiu propi. 

 

En el moment de del desplegament de la Reforma, la tipologia de l´alumnat va sofrir un 

canvi important, ja que la nova zonificació comarcal va fer variar els pobles adscrits a 



Roses per adjudicar-los a Castelló d´Empúries o el mateix Cadaqués. Es va passar d´un INS 

en què el català era la llengua majoritària a un INS on la llengua materna predominant de 

les famílies era el castellà. L´increment d´alumnat, la manca d´espais, la manca de recursos 

humans i materials per atendre aquest nou alumnat i l´arribada d´immigrants, va fer que el 

centre es veiés en la necessitat de sol.licitar la consideració de centre CAEP (Centre 

d´Atenció Educativa Preferent) ja que era l´única manera de poder aconseguir més 

recursos. 

 

 

 

2. TRETS D´IDENTITAT 

 

Entenem que  l´educació  és un procés de desenvolupament i perfeccionament de totes les 

capacitats personals: físiques, intel.lectuals, relacionals, socio-emocionals, etc.  

 

L´institut és una institució regida pels principis de la democràcia i la participació, integrada 

per persones dels diferents estaments de la comunitat educativa. Un lloc per a l´estudi i 

l´aprenentatge. Volem que els alumnes hi trobin els mitjans i l´ambient propici per al seu 

creixement integral.  

 

Ens interessa educar i formar els adolescents per tal que siguin persones amb criteri propi, 

respectuoses amb l´entorn, solidàries, responsables, autònomes, compromeses i capaces 

d´entendre i millorar la societat que els tocarà viure en un futur proper. Es treballarà per 

aconseguir que els alumnes puguin accedir amb la major normalitat possible a tota mena de 

béns culturals, tenint en compte que per a molts d´ells l´institut és gairebé l´única via 

d´accés a alguns àmbits de la cultura. 

 

Considerem la diversitat com la natural diferència entre les persones (capacitats, actituds, 

llengua, entorn social, cultural i econòmic, etc.). La nostra opció és bastir un centre on tots 

(alumnat, professorat i família) vinguem de l´entorn i del lloc que vinguem, ens hi sentim 

bé; un centre que tingui identitat i on, entre tots, busquem les estratègies i suports més 

adequats per a cada estudiant.  

 

 

 

3. OBJECTIUS 

 

3.1 Àmbit humà i de les relacions interpersonals 
 

 Possibilitar la participació activa dels membres de la comunitat escolar i facilitar que 

llurs relacions  vinguin regides per una actitud de respecte i tolerància 

 

 Mostrar una actitud integradora, utilitzant tots els recursos a l´abast del centre.  

 

 

3.2 Àmbit educatiu i instructiu 

 



 Prioritzar i planificar en equip la tasca pedagògica i la de tutoria, considerades les  

primeres i més importants dins del conjunt de les feines que s´han de realitzar dintre del 

centre.  

 Prendre sempre de manera compartida i dinàmica  les decisions pedagògiques – 

superant plantejaments estrictament individualistes, en benefici d´una acció pedagògica 

col.lectiva – des de la perspectiva de l´experimentació, l´avaluació i la revisió constants. 

 Facilitar i propiciar un ensenyament actualitzat i de qualitat a partir de la renovació 

pedagògica i tècnica que permeti actuacions d’ensenyament-aprenentatge funcionals, 

significatives i diversificades. 

 Potenciar l´esperit crític dels alumnes així com la seva educació integral. 

 Procurar que cada un dels alumnes desenvolupi al màxim les seves possibilitats. 

 Utilitzar el català com a  llengua vehicular de l´institut i emprar-lo, sempre que es 

pugui, en les tasques de secretaria, a la classe, en el material didàctic – llibres i apunts -, 

en la retolació del centre, a les cartelleres informatives, etc. 

 

 

3.3 Àmbit de la gestió i l´organització 

 

 Arribar a prendre decisions referents a objectius, actituds i normativa que vinguin 

marcades pel Departament d´Ensenyament mitjançant el diàleg que es pugui portar a 

terme en el sí dels estaments que s´estableixin (claustre, coordinació i departaments 

didàctics). 

 Participar i implicar-se en la gestió i organització del centre a través de comissions o 

d´altres estructures o organismes que es puguin determinar. 

 Prendre decisions i acords amb una visió general de centre, superant visions 

parcel.lades o incompletes de nivell, cicle, etapa o departament. 

 Fixar una perspectiva de futur en les decisions que afectin la totalitat del centre de tal 

manera que s´afavoreixi una estabilitat organitzativa. 

 

 

3.4 Àmbit de relació amb l´entorn, les institucions i els pares. 

 

 Atendre les necessitats laborals i educatives dels nostres alumnes a través d’una 

orientació tutorial compartida. 

 Afavorir la participació, el suport i la col.laboració dels pares, fent aportacions en la 

línia que marca l´acció educativa através del Consell Escolar i l´AMPA. 

 Procurar l´existència de canals suficients i àgils de relació amb les famílies: reunions, 

informes, entrevistes, circulars, etc en benefici del progrés educatiu i instructiu dels 

alumnes.   

 Fer efectives les relacions que es mantinguin amb les autoritats educatives, amb 

l´ajuntament de Roses en relació als processos de matriculació, serveis socials, 

activitats, etc , amb  els altres ajuntaments vinculats al centre, amb les empreses o 

d´altres organismes o institucions que puguin tenir incidència en l´activitat del centre. 

 

 

3.5 Àmbit de les infraestructures i els recursos econòmics. 

 



 Vetllar pel bon estat de conservació i manteniment de les infraestructures amb la 

finalitat de poder realitzar amb comoditat i eficàcia la tasca docent. 

 Distribuir els recursos econòmics segons les prioritats que s´estableixin en la 

planificació pressupostària. 

 Cercar, en la mesura del que sigui possible, noves fonts de generació de recursos 

econòmics que completin els assignats pel Departament d´Ensenyament, de manera que 

reverteixin en la millora de l´equipament.  

 

 

 

4. ORGANITZACIÓ 

 

L´organització del nostre centre segueix la normativa legal present en les lleis orgàniques, 

les del govern de la Generalitat (decrets, resolucions i ordres, així com   la normativa que 

arriba als centres el mes de juny per a la preparació del curs següent). 

Tota l´organització de l´INS Cap Norfeu queda reflectida i desenvolupada en els següents 

documents: Projecte Curricular de Centre, Projecte Lingüístic, Pla Anual, Reglament de 

Règim Interior i Pla d´Acció Tutorial.  

Cada any en elaborar la memòria anual, l´equip directiu, escoltats els diversos sectors de la 

comunitat educativa, revisarà el nivell d´assoliment dels objectius proposats al PEC, així 

com propostes de millora o canvi en la línia de l´assoliment d´aquests objectius.  

 

 

 

 

        

 

 

 

 


