
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut de Gelida 

 

C/ Pasqual i Batlle, 1-15   08790                  Gelida                  Telèfon: 93 779 04 50    
e-mail: a8035246@xtec.cat                         https://agora.xtec.cat/iesgelida 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Generalitat de Catalunya 
 

Departament d’Ensenyament 
 
 

 
Institut Gelida 

 
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovat pel Consell Escolar en sessió del 15 d’octubre de 2018 
     



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut de Gelida 

 

C/ Pasqual i Batlle, 1-15   08790                  Gelida                  Telèfon: 93 779 04 50     Pàg. 2 
e-mail: a8035246@xtec.cat                         https://agora.xtec.cat/iesgelida 

 

 
ÍNDEX: 
 
1. MARC NORMATIU................................................................................................. 4 

2. CONTEXT SOCIOECONÒMIC I CULTURAL ..................................................... 4 

2.1. Comunitat educativa i tipologia escolar ........................................................................... 4 

2.1.1. Descripció de la població de Gelida .......................................................................... 4 

2.1.2. Aspectes socioculturals i econòmics ........................................................................ 5 

2.2. Tipologia del centre .......................................................................................................... 5 

2.2.1. Tipologia escolar i perspectives ................................................................................ 5 

2.2.2. L’Institut .................................................................................................................... 5 

2.2.3. Recursos humans: professorat i PAS ........................................................................ 6 

2.2.4. Estructura: Tipus d’edificis i recursos dels espais ..................................................... 6 

3. TRETS D’IDENTITAT ............................................................................................ 7 

4. OBJECTIUS .............................................................................................................. 8 

4.1. Àmbit pedagògic ............................................................................................................... 8 

4.1.1. L’educació com a procés integral ............................................................................. 8 

4.1.2. La diversitat .............................................................................................................. 9 

4.1.3. Educació personalitzada ......................................................................................... 10 

4.1.4. Llengua vehicular i d’aprenentatge ........................................................................ 10 

4.1.5. Pluralisme i valors democràtics .............................................................................. 11 

4.1.6. Clima de centre i participació ................................................................................. 12 

4.1.7. Relació amb l’entorn i la salut ................................................................................ 12 

4.1.8. Impuls a les noves tecnologies ............................................................................... 13 

4.1.9. L’esport a l’escola ................................................................................................... 14 

4.1.10. Línia metodològica .................................................................................................. 15 

4.2. Àmbit de la gestió humana ............................................................................................ 16 

4.3. Àmbit de gestió institucional .......................................................................................... 17 

4.3.1. A nivell intern del centre ........................................................................................ 17 

4.3.2. A nivell extern del centre ........................................................................................ 17 

4.4. Àmbit administratiu ....................................................................................................... 18 

4.4.1. En relació amb la gestió econòmica del centre ...................................................... 18 

4.4.2. En relació amb la gestió administrativa del centre ................................................ 18 

4.4.3. En relació amb la prefectura del personal assignat al centre................................. 19 

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA ..................................................................... 20 

6. ELABORACIÓ, DIFUSIÓ, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PEC ....................... 22 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut de Gelida 

 

C/ Pasqual i Batlle, 1-15   08790                  Gelida                  Telèfon: 93 779 04 50     Pàg. 3 
e-mail: a8035246@xtec.cat                         https://agora.xtec.cat/iesgelida 

 

6.1. Elaboració i difusió ......................................................................................................... 22 

6.2. Aprovació i revisió .......................................................................................................... 22 

6.2.1. Aprovació ................................................................................................................ 22 

6.2.2. Revisió ..................................................................................................................... 22 

 
  



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Institut de Gelida 

 

C/ Pasqual i Batlle, 1-15   08790                  Gelida                  Telèfon: 93 779 04 50     Pàg. 4 
e-mail: a8035246@xtec.cat                         https://agora.xtec.cat/iesgelida 

 

1. MARC NORMATIU 
 

El present Projecte Educatiu per l’Institut Gelida s’emmarca dins de la normativa 
legal vigent, que té com a referents principals: 

 
Constitució Espanyola, BOE núm. 311 de 29/12/1978. 
LLEI orgànica 8/2013,  de 9 de desembre, d’Educació (LOMCE), BOE núm. 
295, de 10 de desembre de 2013. 
Estatut d’Autonomia de Catalunya, DOGC 4680 de 20/07/2006. 
LLEI 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC). 
DECRET  102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 
públics i del personal directiu professional docent. 
Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. 

 
 
2. CONTEXT SOCIOECONÒMIC I CULTURAL 
 
2.1. Comunitat educativa i tipologia escolar  
 
2.1.1. Descripció de la població de Gelida  
 
L’Institut Gelida, situat a Gelida, és un centre que acull alumnat procedent del 
CEIP Montcau i del CEIP Les Fonts del mateix municipi.  

 
Gelida és una població situada a l’entrada de la comarca de l’Alt Penedès per 
la conca del riu Anoia i, just en el límit amb el Baix Llobregat. Amb una extensió 
de 26,73 km2, limita al nord amb Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires; al 
nord-est amb Castellví de Rosanes; a l’est amb Corbera de Llobregat; al sud i al 
sud-oest amb el terme de Subirats i a l’oest amb Sant Sadurní d’Anoia. Aquesta 
indefinició geogràfica fa que els seus habitants acudeixin als comerços de 
Martorell, judicialment a Sant Feliu de Llobregat i culturalment a Sant Sadurní i 
Vilafranca del Penedès. 
 
El terme municipal, caracteritzat pels constants desnivells dels seus carrers, 
ocupa principalment una àrea muntanyosa ubicada en l’extrem nord de la serra 
de l’Ordal, que descendeix cap al nord per a formar el vall inferior del riu Anoia. 
A més del nucli principal, formen Gelida els barris de Sant Salvador de la 
Calçada, Les Cases Noves, el Puig i la Valenciana, les zones residencials del 
Serralet i els Tarongers, i les urbanitzacions de Martivell, el Safari i de Sant 
Salvador. 

 
Des d’inicis del segle XX Gelida ha estat un poble d’estiueig tradicional de la 
burgesia barcelonina, però en els darrers anys, una important part d’aquesta 
segona residència s’ha transformat en definitiva i, juntament amb l’efecte 
descentralitzador de les grans ciutats i la construcció de nous habitatges, ha 
experimentat un fort creixement demogràfic passant d’una població censada 
de 5976 habitants l’any 2006 a 7299 habitants en l’any 2017. 

 
La vida econòmica del municipi presenta curiosos contrastos. L’activitat agrícola 
segueix estant present, amb prop de 450 hectàrees de terra cultivada de les 
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quals més de la meitat es dediquen a la vinya, mentre la resta s’empra en 
oliveres, cereal i diversos arbres fruiters i hortalisses. 
Té també una certa presència industrial, on tradicionalment ha ressaltat la 
indústria paperera on destacaven les empreses Guarro y La Gelidense. En 
l’actualitat solament queda la Guarro que dóna ocupació a 150 persones 
aproximadament. Prop es troba també un polígon industrial, antigament ocupat 
per l’altra paperera, La Gelidense, i que a partir dels anys 1980 ha anat acollint a 
diverses indústries, bàsicament de transformació del metall i producció 
d’aliments, desplaçades des d’altres àrees industrials de la província. El pes del 
sector industrial en l’economia municipal ha anat baixant en els últims anys 
degut principalment al major volum del sector serveis i a la població 
nouvinguda, la majoria de la qual treballa fora del municipi. 
 
 
2.1.2. Aspectes socioculturals i econòmics 
 
La població de Gelida manifesta un grau d’arrelament important. El 
percentatge d’alumnes de l’Institut nascuts a Gelida es situa en el 64% durant el 
curs 17-18. En el cas dels seus progenitors és una mica inferior. 
 
 
2.2. Tipologia del centre 

 
2.2.1. Tipologia escolar i perspectives  

 
L’Institut Gelida és un centre de titularitat pública depenent del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya inaugurat durant el curs 2004-
2005 al carrer Joan Pascual i Batlle de Gelida. L’edifici va ser ampliat el juliol de 
l’2016 passant de 2400 m2 a 4100 m2 aproximadament. Actualment l’Institut acull 
l’Educació Secundària Obligatòria complerta i el Batxillerat en les modalitats 
d’Humanitats i Ciències Socials, Tecnològic i Científic. 

 
L’estructura del centre es defineix com 3:1. Es a dir, tres grups per a cada nivell 
d’ESO i un grup per a cada nivell de Batxillerat tot i que hi ha anys que depenent 
de les previsions de matrícula el Departament d’Ensenyament dota el centre 
amb dos primers de Batxillerat.  

 
 

2.2.2. L’Institut 
 

Les nostres arrels es remunten a un antic edifici del segle XIX, residència d’estiu 
d’una família benestant de Gelida, que al passar a propietat de l’ajuntament va 
ser utilitzat com a escola municipal. Durant el curs 79-80, va ser cedit al 
Departament d’Ensenyament per transformar-se en un centre de Formació 
Professional, dependent de l'Institut Lacetània de Manresa, on s’impartia primer 
cicle de les especialitats d’electricitat i administratiu. L’any 1996, amb la 
implantació de la Reforma Educativa LOGSE, es transforma en l'IES Lluís Rutllant 
(en homenatge a un mestre que va exercir a Gelida des de 1941 a 1976). 
Finalment, després de diferents endarreriments i molts problemes 
d’infraestructura i logístics, al setembre del 2004 es va inaugurar el nou centre 
amb el nom d'IES Gelida i, posteriorment, Institut Gelida. Al setembre de 2016 
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s’ha posat en funcionament l’ampliació que pràcticament dobla la capacitat 
de l’edifici anterior. 

 
La superfície del solar on està ubicat l’Institut és de 8610 m2. Està construït amb 
mòduls de forma adossada a un talús per salvar el fort pendent del terreny i 
dividit en quatre plantes. A nivell de carrer és on s’ubica la planta 0 amb la 
direcció i l’administració, mentre que el gruix de les aules i sales específiques es 
distribueixen en les dues plantes inferiors. La cantina ocupa la planta -3. Adjunt a 
l’edifici principal es troba el gimnàs, les pistes poliesportives i el pati. L’aïllament 
acústic (necessari per la proximitat a la AP-7) i, a la vegada la il·luminació 
natural, s’ha obtingut orientant les aules cap a uns celoberts interiors.  
 
 
2.2.3. Recursos humans: professorat i PAS  

 
La plantilla de l’Institut Gelida ha anat variant paral·lelament al nombre 
d’alumnes. Tot i que la ràtio alumnat/professorat s’ha disparat a causa de les 
retallades del Departament d’Ensenyament, en els dos últims cursos s’ha invertit 
aquesta tendència tot i que encara estem molt lluny dels nivells anteriors a la crisi 
econòmica. 

 
Una professora de l’especialitat de ciències naturals procedeix de primària 
mentre que la resta pertanyen al cos d’educació secundària amb les 
especialitats de castellà, català, anglès, francès, biologia, física-química, 
matemàtiques, tecnologia, economia, dibuix, educació física, música, geografia 
i història, filosofia i psicopedagogia. A més hi ha un professor de religió a mitja 
jornada.  

 
D’aquest professorat, hi ha tants tutors com grups d’ESO i Batxillerat, 7 Caps de 
Departament (de Ciències i Tecnologia, Matemàtiques, Humanitats, Llengües, 
Llengües Estrangeres, Expressió i Orientació); 3 Coordinadors, un per a cada cicle 
d’ESO i un altre per Batxillerat; 1 Coordinador d’Informàtica; 1 coordinador 
lingüístic; 1 coordinador d’Activitats Extraescolars i 4 òrgans unipersonals que 
constitueixen l’Equip Directiu. 

 
El PAS del centre està integrat per dos conserges i un administratiu.  

 
La neteja està a càrrec d’una empresa privada. Aquest servei, pagat de la 
dotació pressupostària del centre, surt a concurs públic cada dos anys. El servei 
de cantina que també s’adjudica mitjançant concurs públic està a càrrec 
d’una persona de Gelida. En l’actualitat l’Institut no disposa de servei de 
menjador. Quan ha disposat, ha estat gestionat a través del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès. 
 
 
2.2.4. Estructura: Tipus d’edificis i recursos dels espais  

 
L’edifici consta de quatre plantes, una primera a nivell de carrer on està 
ubicada la part administrativa: consergeria, la sala de l’AMPA, una sala de 
visites, l’administració i els despatxos de direcció. 
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Les plantes -1 i -2, situades sota el nivell del carrer, allotgen 20 aules d’ús comú, 2 
aules de desdoblaments i les aules específiques de dibuix, informàtica, música, 
tecnologia, laboratoris i biblioteca. A més trobem sis departaments, dues tutories 
utilitzades pel departament d’orientació, la sala de professors, la antiga cantina-
menjador rehabilitada com a sala de reunions, els lavabos, un petit magatzem i 
un despatx pel coordinador d’informàtica.   

 
La planta -3 correspon a les instal·lacions de la cantina. 
 
A l’exterior, a la zona nord, ens trobem amb el mòdul del gimnàs amb els 
vestidors de nois i de noies, adossats a l’edifici principal i les pistes esportives. 

 
En l’actualitat el centre treballa amb 16 grups d’ESO i 3 de Batxillerat que pot 
encabir perfectament en les 20 aules ordinàries. La realitat era molt diferent 
abans de posar-se en marxa l’ampliació de l’edifici amb problemes greus i 
persistents d’espai per poder atendre l’alumnat que obligava a utilitzar les aules 
específiques com a ordinàries, els despatxos i magatzems com a aules de 
matèries optatives i de modalitat i els departaments per realitzar les entrevistes 
amb les famílies. 
 
 
3. TRETS D’IDENTITAT 

  
L’Institut Gelida és un centre públic dependent del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segons la nostra ideologia, els trets d’identitat que ens defineixen són: 

 
Missió 

 
Volem formar persones que esdevinguin ciutadans responsables, compromesos, 
solidaris, respectuosos amb els altres i el seu entorn, amb la societat i la cultura 
que li és pròpia, competents en les habilitats socials i personals que, d’una 
banda, els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i, de 
l’altra, integrar-se en el procés de formació o professional que decideixin. 

 
Visió 

 
L’Institut Gelida vol arribar a la formació integral dels nois i de les noies per 
enfortir i millorar les respectives competències personals i professionals en 
resposta a les demandes socials. Per això, d’acord amb els projectes en marxa, 
volem: 

 
• Ser un centre on l’alumnat es formi  – tant pel que fa a coneixements com 

a habilitats - d’acord amb els seus interessos i d’acord amb les necessitats 
i requeriments socials. 

• Ser un centre integrat al seu entorn, on els nois i noies esdevinguin 
ciutadans, cada vegada més autònoms, amb esperit crític, responsables i 
compromesos. 
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• Ser un centre amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom 
com eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats. 

• Ser un centre on l’ús social del català sigui un fet dins de la comunitat 
educativa i de l’entorn. 

• Ser un centre que sigui referent cultural i de cohesió a Gelida i l’Alt 
Penedès. 

• Ser un centre acollidor i motivador per tota la comunitat educativa. 

• Ser un centre que afavoreix la participació de tots els membres de la 
Comunitat Educativa. 

• Ser un centre que contribueix a la promoció en diferents àmbits 
(acadèmic, emocional i laboral) orientant i tutelant els vessants personals, 
acadèmics i vocacionals de l’alumnat. 

• Ser un centre que treballa per l’equitat i la igualtat d’oportunitats per 
tothom sense discriminacions de sexe, religió o creença. 

 
Valors 

 
La nostra tasca formativa s’adreça a estimular en els nostres alumnes els valors 
següents:  

 
• La participació activa, positiva i responsable com a ciutadans dins de la 

nostra comunitat. 

• La solidaritat, la no discriminació i el respecte per la diversitat, la pluralitat 
ideològica  i pels drets humans. 

• El respecte mutu i el diàleg com a principi per a la convivència.  

• El català com a llengua de referència lingüística pròpia. 

• El respecte cap al medi ambient i l’educació per la sostenibilitat. 

• La formació de persones autònomes, crítiques i conscients de la 
importància del treball i de l’esforç personal. 

 
 
4. OBJECTIUS 

 
4.1. Àmbit pedagògic 

 
4.1.1. L’educació com a procés integral 

 
El centre orientarà la formació dels alumnes en la seva dimensió individual i 
social, vetllant per desenvolupar les seves capacitats i potencialitats, i entre elles 
el seu aspecte instructiu.  

 
En definitiva, educarem, des de la globalitat, considerant els diferents aspectes 
que integren la personalitat del noi i posant en marxa els mitjans que ajudin a 
potenciar aquestes característiques individuals. Per això, vetllarem per: 
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• Desenvolupar integralment en els nostres alumnes totes les seves 
capacitats físiques, afectives i socials. Tenint cura del desenvolupament 
de la personalitat (cívic, solidari, respectuós amb les persones i coses, 
tolerant, participatiu, amb gust per les coses ben fetes...), l’adquisició de 
coneixements (tant intel·lectuals com manipulatius), tècniques de treball i 
estratègies d’estudi que li permetin en un futur enfrontar-se i integrar-se en 
aquest món.  

• Promoure activitats que puguin completar el currículum: conferències, 
tallers, visites culturals, festes, esports, teatre, etc.  

• Intensificar el tractament dels eixos transversals (educació per a la pau, 
pel medi ambient, per a la salut, etc.) dins de cada àrea, així com a les 
tutories, activitats lúdiques, etc. 

• Considerar l’ESO com una etapa de formació d’unes habilitats generals 
comunes que capacitin per a la inserció a la societat i, en el seu cas, 
permetin prosseguir la formació i el Batxillerat com una formació més 
específica encaminada a la preparació per a estudis superiors, 
universitaris o tècnics. 

 
 
4.1.2. La diversitat 

 
Pensem que l’atenció a la diversitat ha de ser un element fonamental a l’hora 
de concretar la planificació pedagògica. En conseqüència, tindrem cura, 
especialment a l’ESO, de:  

 
• Partir del nivell real de coneixements assolits pels alumnes en l’etapa o 

cursos anteriors.  

• Treballar activament per a superar les desigualtats objectives derivades 
dels diferents ritmes d'aprenentatge o de les distintes condicions físiques 
de les persones. 

• Oferir a tot l’alumnat expectatives d’èxit educatiu, independentment de 
les seves característiques, necessitats i capacitats. 

• Donar a cada alumne allò que necessita per a la seva formació, tenint en 
compte en cada cas la diversitat de nivells assolits, capacitats i ritmes 
d’aprenentatge.  

• Propiciar canvis en les expectatives d’aprenentatge de l’alumnat, 
reconèixer  les possibilitats d’aprendre els uns dels altres i donar respostes 
adequades a les necessitats  de l’alumnat. 

• Avaluar cada alumne a partir del seu estat inicial per tal de valorar la 
seva evolució personal, el seu progrés i l’esforç manifestat durant el 
procés d’aprenentatge.  

• Establir les estructures organitzatives adients a fi i efecte de gestionar 
correctament l’atenció a la diversitat dins del centre. 

• Coordinar l’esforç de tots aquells professionals o estaments que 
intervinguin en l’atenció a la diversitat dins del centre. 
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L’Institut comptarà amb el projecte d’aula oberta FUTURA dirigit a aquells 
alumnes de 3r i 4t d’ESO que per les seves circumstàncies acadèmiques o 
personals necessiten una adaptació del currículum fent-lo menys acadèmic i 
més manipulatiu. Aquests nois i noies seran atesos per personal docent amb un 
perfil de diversitat. Per aquest motiu l’Institut va crear dues places estructurals 
amb perfil de diversitat per les matèries de català i matemàtiques.  
 
 
4.1.3. Educació personalitzada  

 
Les petites dimensions del nostre centre li donen certes característiques que cal 
saber aprofitar convenientment. Entre aquestes destaca la possibilitat d’una 
atenció més personalitzada i familiar de l’alumnat, raó per la qual ens 
comprometem a: 

 
• Fomentar les relacions professor/alumne i tutor/família basades en la 

cordialitat, la confiança i el respecte, sabent que aquestes relacions 
poden ser fonamentals en el procés d’ensenyament/aprenentatge.  

• Considerar la tutoria com a una tasca educativa fonamental. Per 
aquesta raó el centre recolzarà la responsabilitat dels tutors mitjançant un 
Pla d’Acció Tutorial i facilitarà les eines i els materials que puguin ser de la 
seva utilitat.  

 
Per altra banda, un centre de la nostra mida no pot oferir serveis que sí ofereixen 
instituts més grans de la zona. L’Institut Gelida fa anys que no té aula d’acollida, 
tampoc té USEE i per tant alguns alumnes amb Necessitats Educatives Especials 
han de ser derivats des de primària per escolaritzar-los en altres centres de la 
Comarca. Ocasionalment, quan així es considera, l’Institut pot sol·licitar 
l’escolarització compartida per a aquell alumnat que presenti unes 
característiques d’idoneïtat i per al qual s’hagin esgotat els recursos propis del 
centre. En aquests casos, la direcció de l’Institut eleva a la Inspecció d’Educació 
la petició previ informe del centre i de l’EAP. 

 
 

4.1.4. Llengua vehicular i d’aprenentatge 
 

Creiem que el centre ha de vetllar perquè el nostre alumnat assoleixi un domini 
satisfactori de la llengua catalana. Pensem doncs:  

 
• Considerar el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge habitual 

en el procés educatiu.  

• Vetllar perquè l’alumnat, tant de secundària obligatòria com post-
obligatòria, assoleixi uns nivells de comprensió i producció de missatges 
orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat, en les dues llengües 
oficials a Catalunya.  

• Vetllar perquè els alumnes puguin utilitzar amb fluïdesa, verbalment i per 
escrit, dues llengües estrangeres.  
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• Establir el màxim consens possible entre tota la comunitat educativa per 
tal de fomentar l’ús del català com a llengua habitual de comunicació 
dins l’Institut.  

• Mostrar als alumnes els beneficis que ells mateixos poden obtenir pel fet 
de parlar amb correcció i fluïdesa el català, fent-los veure que aquesta 
capacitat només s’assoleix amb una pràctica que superi l’estricte marc 
acadèmic de l’Institut.  

• Incentivar en l’alumnat la realització en català de les tasques educatives 
habituals i extraordinàries: deures, treballs, el projecte de recerca, 
activitats festives, etc.  

 
 
4.1.5. Pluralisme i valors democràtics 

 
L’Institut, pel fet de ser públic, es regeix per la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Té la responsabilitat i l’obligació de formar als 
alumnes en el marc d’un conjunt de valors, instruccions i normes que han de 
respectar les persones i el rebuig de qualsevol tipus de discriminació. En aquest 
sentit, el nostre centre facilitarà:    

 
• El respecte a les normes democràticament establertes, acceptant l'opinió 

de la majoria i respectant les minories. 

• La creació d’un esperit crític necessari per a participar activament en 
l'establiment i/o modificació democràtica de les normes. 

• El desenvolupament de les diverses personalitats de l’alumnat sense 
pretendre uniformitzar-lo, però dins del marc d’uns valors democràtics 
que no es poden transgredir.  

• La no discriminació per raons de confessionalitat o aconfessionalitat 
religiosa. L’Institut es defineix aconfessional i serà respectuós amb totes les 
maneres de pensar i fer de cadascú. 

• La manifestació com a escola laica i que, per tant, no adopta cap opció 
religiosa concreta, tot i que tenim present i mostrem la cultura en la qual 
estem inclosos a través de les tradicions, els símbols i fets culturals. 

• El respecte a les diverses concepcions filosòfiques i ideològiques del món i 
la vida, fugint del sectarisme i del proselitisme. 

• Ésser respectuosos amb els principis de tolerància i de pluralisme 
ideològic de la societat que ens envolta. 

• L’educació en els valors d’una societat democràtica: solidaritat, 
respecte, tarannà dialogant, responsabilitat, esperit crític, rebuig 
d’actituds dogmàtiques...   

• El foment de la coeducació, la igualtat entre els sexes i la no 
discriminació de la dona. Per aconseguir-ho, mirarem d’evitar conductes 
que posin l’èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l’home i a la dona, 
intentant apropar l’alumnat cap a una imatge més diversificadora i 
menys convencional dels rols que ambdós sexes desenvolupen.   
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• La lluita contra qualsevol altre tipus de discriminació (per raça, 
nacionalitat, ideologia, nivell socioeconòmic o llengua habitual), 
reconeixent el dret a la diferència i combatent els prejudicis. 

 
 
4.1.6. Clima de centre i participació 

 
Volem promoure un clima de treball, de cordialitat i confiança, d’ordre i 
respecte, de diàleg i de participació en la relació tant entre l’alumnat com amb 
els professors i el personal d’administració i serveis. En aquest sentit considerem 
fonamental el respecte de les normes bàsiques de convivència i ens proposem:  

 
• Potenciar l’educació emocional com a mesura de prevenció de 

conflictes i d’adaptació adequada a la vida quotidiana. 

• Fomentar el diàleg com a mètode per a la solució de conflictes i treballar 
en l'Educació per la Pau, rebutjant l'ús de la violència i estimulant 
l'exercici actiu de la solidaritat, la tolerància i els hàbits cívics com a base 
de la convivència. 

• Crear un clima de treball i cordialitat a les aules per tal d’evitar en la 
mesura del possible l’aparició de conflictes.  

• Promoure el respecte i la valoració dels bens materials i de les 
instal·lacions col·lectives, entenent-les com a part d’uns béns propis 
compartits dels quals tota la comunitat educativa n’és responsable. 

• Fer conèixer a tota la comunitat educativa les normes de convivència 
establertes, així com altres aspectes d’incidència en la convivència del 
centre exposats en les Normes d’Organització i Funcionament del centre.  

• Intentar, en primer lloc, resoldre els conflictes mitjançant el diàleg i la 
mediació. Això implicarà que ha d’existir una voluntat i una comunicació 
fluïda entre els diferents estaments que puguin intervenir en la resolució 
d’un determinat conflicte: famílies, tutors, equips educatius, equip 
directiu, E.A.P., serveis de l’Ajuntament...  

• Fixar, quan la via del diàleg s’hagi esgotat, les mesures disciplinàries 
corresponents tenint en compte el caràcter educatiu i constructiu que 
haurien de tenir aquestes mesures.  

• Facilitar l'existència de vies de comunicació i diàleg entre tots els 
membres de la comunitat educativa i establir canals de participació 
adequats en els processos de presa de decisions, de cara a potenciar la 
col·laboració i implicació dels diferents col·lectius en tots els àmbits de la 
vida del centre. 

 
 

4.1.7. Relació amb l’entorn i la salut 
 

L’Institut, coherentment amb la tasca socialitzadora en la qual participem com a 
centre d’ensenyament, ha d’integrar-se en l’entorn gelidenc i, per això, la 
col·laboració i la coordinació amb entitats administratives, socials, educatives, 
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culturals, sanitàries i esportives, tant a nivell local com provincial i autonòmic, és 
essencial. En conseqüència:  

 
• Participarem activament en totes les activitats del Pla Educatiu d’Entorn 

de Gelida per construir un espai educatiu comú de tota la comunitat i 
crear canals per a la cooperació educativa entre tothom. 

• Fomentarem la col·laboració amb altres entitats de l'entorn: l’Ajuntament 
de Gelida, la Biblioteca Jaume Vila, el Consell Comarcal, l’EAP, el Centre 
de Recursos Pedagògics de l’Alt Penedès, l’equip d’assessors i assessores 
de llengua i cohesió social (LIC), les associacions culturals de la vila, etc. 

• Participarem a la coordinació Primària-Secundària on ens trobem amb els 
col·legis públics (CEIP Montcau i CEIP Les Fonts) del municipi per 
coordinar els aspectes pedagògics, curriculars i de relació per tal 
d’harmonitzar el procés educatiu dels alumnes de la població. 

• Donarem arguments per a la integració social, l’arrelament i la 
pertinença a la comunitat social i cultural gelidenca. 

• Mostrarem especial  interès i voluntat en fomentar el respecte al medi 
ambient, promovent l’educació per la sostenibilitat, el consum 
responsable, fomentant accions com el reciclatge, la reutilització, etc., a 
través del Projecte d’Escola Verda. 

• Arreplegarem les aportacions culturals que l'entorn ens pugui oferir i 
donarem resposta a les diferents necessitats que se’ns plantegin (treballs 
de recerca, crèdits de síntesi...). 

• Assumirem, en la mesura de les nostres possibilitats, la millora de les 
condicions d'inserció de l'alumnat en el món laboral, establint les relacions 
oportunes amb el teixit productiu i de serveis de Gelida en el nostre 
Projecte d’Aula Oberta (Futura). 

• Col·laborarem amb entitats que promocionin l’educació en la salut física 
i psíquica de les persones que formen la comunitat escolar. Fomentarem, 
especialment, la prevenció de qualsevol conducta de risc com el 
consum de tabac o d’alcohol o les alteracions en els hàbits 
d’alimentació i treballarem l’àmbit de la prevenció d’accidents... Per tal 
de fer-ho, ens coordinarem amb diferents organismes i entitats com el 
Centre d’Assistència Primària de Gelida, la Policia Local, els Mossos 
d’Esquadra, la Marató de TV3...). 

• Estimularem la participació de l'alumnat i el professorat en projectes 
d'intercanvis educatius a nivell nacional i europeu. 

 
 
4.1.8. Impuls a les noves tecnologies 

 
L’Institut promourà l’aplicació de les tecnologies de la informació i la 
comunicació com a recurs didàctic que ha de canviar la relació professorat-
alumnat i la forma de construir coneixements per part d’aquests. L’alfabetització 
informàtica, el treball col·laboratiu amb les TIC a l’aula i la presència dels mitjans 
audiovisuals configuren un nou àmbit de treball molt important. Volem donar 
resposta a aquestes necessitats tecnològiques amb:  
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• La planificació del desplegament i la inserció de les tecnologies de 

l’aprenentatge i el coneixement en els àmbits educatiu, administratiu i 
comunicatiu del centre mitjançant un pla TAC realista i actualitzat. 

• La promoció de l’adquisició per part dels alumnes de les habilitats i dels 
recursos de les TIC com a eina instrumental bàsica d’aprenentatge.  

• La promoció de la formació en l’ús de les noves tecnologies entre el 
professorat per l’assoliment de la competència digital docent del 
personal del centre. 

• La dotació de l’equipament informàtic necessari d’acord amb les 
necessitats, el pla TAC i la disponibilitat pressupostària. 

• La participació en projectes i concursos relacionats amb les noves 
tecnologies promocionats tant des del Departament d’Ensenyament com 
des de la resta d’entitats. 

• L’ús responsable i formatiu de les TIC establint mesures de protecció dels 
alumnes vers continguts inadequats en l’accés a la xarxa, etc.  

• L’actualització de la normativa interna respecte els usos de les noves 
tecnologies. 

• La promoció del centre i la seva imatge en la xarxa. 

 
 

4.1.9. L’esport a l’escola 

L’Institut  pretén posar a l'abast de tots els alumnes la pràctica d'activitats físiques 
i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la 
formació personal i cívica dels nostres infants i joves. Més concretament, podem 
destacar els objectius següents: 

• Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no 
lectiu de l'alumnat. 

• Aprofitar el potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i 
esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat. 

• Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, 
facilitant l'accés de tots els nois i noies a la pràctica esportiva escolar, i en 
especial dels nouvinguts. 

• Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la 
tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, 
l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, 
l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres. 

• Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició 
d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. 

• Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació 
activa en la gestió de l’associació esportiva escolar del centre. 
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4.1.10. Línia metodològica  
 

És un fet freqüent trobar dins del mateix Claustre de professors plantejaments i 
conviccions heterogènies respecte a l’ensenyament. Sense deixar de reconèixer 
que això pot ajudar a enriquir el procés d’ensenyament, s’ha de tenir en 
compte, també, la necessitat d’una línia metodològica homogènia que aglutini 
els diversos enfocaments per tal d’oferir a alumnes i pares unes formes de “fer 

ensenyament” mínimament coherents. 
 

Per aconseguir això, doncs, les estratègies poden ésser molt variades, però cal 
fixar unes línies d’actuació: 

 
• Adaptar la tasca educativa del centre a les necessitats de l’alumnat.  

• Propiciar la presa de decisions coordinades entre els professors: l’Equip 
Directiu potenciarà els Equips Docents com a detectors immediats de les 
necessitats de l’alumnat, seguint una via de resolució a través de la 
Comissió Pedagògica i els Departaments. 

• Plantejar-se l’ensenyament com la forma d’assolir uns objectius globals. El 
professorat també tindrà en compte els objectius interdisciplinaris i 
transversals durant els cicles i l’etapa. 

 
Considerant aquest tres grans apartats com els definidors de la nostra tasca 
pedagògica, el centre vetllarà per: 

 
• Desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat, mitjançant eines com la 

discussió, la presa de decisions, etc. 

• Treballar un tipus d’ensenyament on els aspectes conceptuals no siguin 
els predominants, donant importància als aspectes actitudinals i 
procedimentals. 

• L’adaptació i socialització de l’alumnat en la pràctica diària al centre, 
però també amb activitats fora del centre com sortides, camps 
d’aprenentatges, diades, intercanvis amb d’altres països, etc. No obstant 
això s’han de racionalitzar les sortides per poder desenvolupar també el 
currículum dins del centre.  

• L’impuls a la lectura com a eina imprescindible per aprendre, per tenir 
èxit en els estudis i com a element per gaudir i de desenvolupament 
personal.  

• Estimular l’activitat i la iniciativa enfront de la recerca de coneixements. 

• Admetre la diversitat de:  - Ritmes evolutius 
                         - Capacitats intel·lectuals 
                          - Desenvolupament psicològic 

dels diferents alumnes i, atenent a això, reflectir-ho en les programacions 
que es facin. 

• Facilitar la participació de nois i noies en totes les tasques 
d’aprenentatge. 

• Educar des del diàleg i no des de  l’autoritat. 
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4.2. Àmbit de la gestió humana  
 
Pel correcte desenvolupament de la tasca educativa de l’Institut exigirem la 
transformació d’aquest, primer, en un lloc acollidor i, segon, en un lloc de 
participació constructiva i  d’implicació de tota la comunitat educativa. Per tant 
s’ha de vetllar per a què:  
 

• Cap alumne ha de trobar-se desorientat en el seu procés 
d’aprenentatge. 

• Cap alumne ha de sentir-se menyspreat o fracassat pels seus resultats 
acadèmics. Sempre haurà de trobar un camí que el porti al món adult 
amb la millor preparació possible atenent a les seves capacitats 
personals. 

• Cap mare o pare ha de trobar manca d’informació sobre el procés 
educatiu del seu fill o filla. 

• Cap professor ha de trobar-se sol en la seva tasca, ni com a professional 
de l’ensenyament ni com a treballador.  

• El personal d’administració i serveis ha de notar que la seva tasca és 
important per a la consecució dels objectius del centre. 

• Tota la comunitat educativa se senti partícip de la dinàmica de l’Institut. 

• S’afavoreixi la comunicació entre el professorat a través dels claustres, de 
les reunions d’equip docent i d’àrea, de la comissió pedagògica o del 
propi equip directiu. 

• Es fomentin i afavoreixin les activitats d’actualització de continguts i 
metodologies dels professionals del centre, tot prioritzant l’interès de 
l’Institut. 

• Es faciliti als professors la seva participació en activitats de formació 
permanent que reverteixin en un benefici per a la totalitat del centre. 

• Es potenciï la investigació en didàctica i la seva aplicació a l’aula.  

• Es vetlli per la salut laboral del professorat. 

• S’estableixin  els canals de participació dels alumnes a través de la Junta 
de Delegats. 

• Es tingui cura de la salut i de la seguretat dels alumnes en totes les 
activitats del centre. 

• Les relacions entre el professorat i l’alumnat siguin el més satisfactòries 
possibles. 

• Es fomentin les relacions entre pares i professors mitjançant les reunions 
col·lectives i les entrevistes de tutoria. 

• Es col·labori amb l’AMPA en l’organització de les activitats extraescolars. 
Així mateix, proposar-li activitats que es considerin oportunes i canalitzar 
les seves iniciatives. 
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4.3. Àmbit de gestió institucional 
 

La idea d’un Institut democràtic, on hi té cabuda tothom, exigeix una 
participació real i efectiva de tots els membres que el conformen (pares i mares, 
alumnes, professors, personal no docent, representants de les institucions, antics 
alumnes...).  

 

 

4.3.1. A nivell intern del centre 
 

• Aconseguir la participació de tots els estaments involucrats en 
l’ensenyament al nostre centre: pares, professors, PAS, alumnes ... a través 
dels seus representants en els òrgans corresponents. 

• Potenciar el consens i el diàleg entre el professorat per tal d’arribar a 
acords en l’àmbit pedagògic que reverteixin en un bé per a l’educació 
de l’alumnat.  

• Tenir cura de l’edifici i del material que conté, fomentant el respecte cap 
a les instal·lacions del centre i de l'entorn. 

• Orientar la nostra acció educativa en la direcció que tots aprenguem a 
viure junts, treballant en la línia de solucionar conflictes, fomentant el 
coneixement dels altres i les seves cultures en un terreny d’igualtat, 
participant en projectes comuns que ens portin a valorar les cultures en 
tota la seva riquesa. 

 
4.3.2. A nivell extern del centre 

 
• Establir relacions fluïdes amb altres centres de la zona, tant de primària 

com de secundària, amb l’objectiu de coordinar-nos, col·laborar, 
observar d’altres models que puguin enriquir el funcionament del centre i 
compartir experiències. 

• Establir contactes de col·laboració amb les institucions locals i amb 
l’àmbit empresarial a fi d’integrar plenament el centre en el context 
sociocultural que l’envolta.       

• Fomentar la bona imatge del centre en la seva projecció externa.  

• Participar en programes conjunts amb altres escoles de la zona, sobretot 
amb els centres de primària vinculats al nostre centre. 
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4.4. Àmbit administratiu 
 

L’administració eficaç i eficient de l’Institut Gelida passa per: 
 
 

4.4.1. En relació amb la gestió econòmica del centre 
 

• Executar una gestió econòmica clara i transparent, duent als òrgans de 
control del Consell Escolar els extractes d’entrades i sortides de tot l’any 
perquè siguin consultades i garanteixin la claredat i transparència en les 
decisions que es prenen. 

• Millorar la informatització de la comptabilitat del centre a través del 
programa ESFER@. 

• Col·laborar i buscar ajudes de l’Administració, l’Ajuntament, la Diputació, 
el Consell Comarcal o l’AMPA que es destinin a la compra de material 
fungible o activitats extraescolars.  

• Optimitzar l’ús de les instal·lacions i recursos materials del centre, a través 
de l’oferta a les institucions relacionades amb l’àmbit educatiu i cultural 
que ho sol·licitin, sempre que no impliqui una alteració significativa de 
l’activitat docent. 

 
 
4.4.2. En relació amb la gestió administrativa del centre 

 
• Utilitzar tots els mecanismes de registre que garanteixin la claredat i 

transparència en les decisions administratives que es prenen. 

• Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona 
comunicació interna i externa dels aspectes administratius prioritzant els 
mitjans electrònics. 

• Mantenir actualitzats els inventaris (GEPSE) i arxius del centre en tot 
moment, fent un seguiment acurat i coordinar tota la documentació de 
l’Institut (expedients dels alumnes, avaluacions, actes de reunions, 
inventaris,..). 

• Millorar els sistemes d'emmagatzematge de la informació i la 
documentació anteriorment esmentada del centre fomentant la seva 
digitalització. 

• Informatitzar, en la mesura que sigui possible, els inventaris i dipòsits 
documentals del centre. 

• Facilitar, agilitzar i flexibilitzar l'accés a qualsevol usuari del centre a la 
documentació administrativa de l’Institut. 

• Assegurar el control d’assistència de l’alumnat a través del programa 
informàtic ALEXIA i la comunicació periòdica a les famílies.  
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4.4.3. En relació amb la prefectura del personal assignat al centre 
 

• Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre el professorat i 
el PAS, que facin possible la satisfacció en el treball i la implicació de 
tothom en el desenvolupament del treball al centre. 

• Potenciar el concepte d’equip docent, dels departaments com a font de 
recursos pedagògics pel treball del professor i que impulsi el treball de 
forma coordinada. 

• Fomentar la formació del personal del centre per tal que pugui 
actualitzar la seva pràctica i l’adeqüi a les necessitats dels nostres 
alumnes. 

• Flexibilitzar l’organització del centre, per permetre una adaptació dels 
recursos humans a les necessitats específiques de cada curs. 

• Facilitar la integració del professorat nou al centre amb sessions 
informatives i documentació relativa als projectes i activitats que s’hi 
duen a terme. 

• Assegurar el control d’assistència del professorat i PAS utilitzant els 
mètodes més adequats per aquest fi i la comunicació mensual als 
implicats i al Departament d’Ensenyament. 
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5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
Per assolir els objectius que es deriven d’aquest projecte educatiu és necessari 
que el centre tingui una estructura organitzativa que permeti aconseguir-los i 
que queda determinada en la normativa vigent (Decret 102/2010, d’autonomia 
dels centres educatius). 
 
El centre tindrà com a màxim responsable i òrgan de govern, el Consell Escolar 
del centre. Aquest serà qui en última instància decideixi les qüestions de l’Institut i 
qui aprovi els projectes, pressupostos…que regulin la vida diària del centre. 

 
El Consell Escolar de l’Institut Gelida està format per: 

2 representants del sector de pares i mares. 
1 representant de l’AMPA. 
6 representants del sector de professors/es. 
3 representants del sector d’alumnes. 
1 representant del personal d’administració i serveis. 
1 representant de l’Ajuntament. 
3 membres de l’equip directiu (Director, Cap d’Estudis i Secretari). 
 

El Claustre de Professors, integrat per la totalitat del professorat destinat al 
centre, serà qui decideixi la línia pedagògica a seguir i tindrà totes les 
competències en aquest sentit. 

 
L’Equip Directiu, format pel director, el cap d’estudis, el coordinador pedagògic i 
el secretari, coordina l’activitat general del centre i assenyala les pautes a seguir 
per portar a bon terme els objectius de l’Institut.  
 
Hi ha dos coordinadors d’ESO –un per a 1r i 2n curs i un altre per a 3r i 4t, un 
coordinador de Batxillerat, un coordinador d’informàtica, un coordinador 
lingüístic i cohesió social, un coordinador d’activitats extraescolars, un 
coordinador de riscos laborals, set caps de departaments (de ciències, 
matemàtiques, humanitats, llengües, llengües estrangeres, expressió i orientació) 
i un tutor per a cada grup d’alumnes. Els coordinadors tenen funcions de 
coordinació dels equips docents mentre que els caps de departament 
coordinen els seminaris de les diferents matèries. La responsabilitat de donar 
resposta a les necessitats especifiques derivades de l’aplicació dels projectes en 
marxa al centre pot recaure en qualsevol dels càrrecs de coordinació 
esmentats. Addicionalment, en el moment de confeccionar l’horari anual, la 
direcció del centre pot crear altres coordinacions per gestionar projectes 
vigents, altres de nous o donar resposta necessitats específiques del curs. 
 
També, amb la finalitat de coordinar les activitats pedagògiques del centre, es 
constitueix un Consell de Direcció, integrat per la direcció, els caps de 
departament i els coordinadors d’ESO i Batxillerat. Finalment per treballar el 
tractament de la diversitat, es crea una Comissió de Diversitat, integrada pel 
Coordinador pedagògic, l’equip d’orientació del centre i el Cap d’Estudis. 

 
La Junta de delegats d’alumnes està composta per dos alumnes escollits entre 
els dels grup-classe. Aquest òrgan es reuneix amb la direcció i l’AMPA per 
exposar i debatre les seves inquietuds i necessitats. 
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L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és un organisme integrat per 
una gran majoria dels pares i mares d’alumnes de l’Institut, amb el qual 
col·labora estretament. 
 
Gràficament, l’organigrama del centre seria el següent: 
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6. ELABORACIÓ, DIFUSIÓ, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PEC 
 

6.1. Elaboració i difusió 

Aquest Projecte Educatiu de Centre (PEC) ha estat elaborat per la direcció de 
l’Institut a partir de l’anterior, revisat pels Caps de Departament i sotmès a 
valoració del claustre. 

Està prevista la seva difusió entre els diferents sectors de la Comunitat Educativa: 
pares, mares, professorat, PAS, etc. i altres òrgans interessats a través de la 
pàgina web del centre. 

 
 

6.2. Aprovació i revisió 
 

6.2.1. Aprovació 

 

Correspon a la direcció del centre formular la proposta inicial del projecte 
educatiu, impulsar-ne l’elaboració tot garantint la participació de la comunitat 
escolar, fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents i aprovar-ne la 
proposta definitiva. 

El claustre de professors intervé en l’elaboració, modificació i actualització i 
aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre. El consell 
escolar hi participa en l’aprovació i les modificacions i ha de ser consultat pel 
director preceptivament per valorar la proposta i manifestar el seu suport amb 
una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

 

 

6.2.2. Revisió 

 

El funcionament de qualsevol centre comporta un procés dinàmic de canvis i de 
readaptació dels objectius d’acord amb l’evolució de la nostra societat. Per 
aquest motiu, aquest document no serà estàtic i definitiu, sinó que s’adaptarà 
progressivament a les noves necessitats i canvis del centre. Per tant, sempre que 
sigui necessari, a partir d’uns criteris sorgits d’una avaluació objectiva, es faran 
les revisions i modificacions adients per l’òrgan corresponent que hauran de ser 
aprovades finalment pel Consell Escolar. 

 

Aquest document estarà vigent mentre no s’aprovi una nova revisió per l’òrgan 
competent. Tanmateix podrà ser revisat o modificat a iniciativa de la direcció 
del centre o per petició del claustre o del consell escolar. 


