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PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE  

1.Introducció .Característiques del nostre projecte educatiu de 

centre  

El PEC és un document que inclou els fets d’identitat del centre, els 

principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document 
s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació de 

centre. La concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament 
transversal en les àrees, matèries o mòduls en educació i valors i altres 

ensenyaments. No vol ser un document purament formal, sinó una eina 
per exercir l’autonomia de centre i un instrument dinàmic construït dins 

d’un marc normatiu canviant i elaborat d’una manera participativa. 

El PEC ha estat elaborat col·lectivament per la totalitat de la comunitat 
escolar i s’hi recullen valors, objectius i estratègies que considera vàlids 

per tal d’orientar la tasca educativa i adequar-la en un procés constant 
de millora. La redacció del PEC també contribueix a resoldre la 

necessitat de donar-lo a conèixer a la pròpia comunitat escolar per tal 
d’afavorir-ne una total integració, a les famílies que preveuen la 

incorporació dels seus fills/es al centre, als alumnes que es plantegen 

cursar batxillerat en preparació d’estudis posteriors, als alumnes en 
pràctiques o al propi Departament d’Ensenyament. El nostre PEC no vol 

ser un projecte tancat o definitiu, ja que pretén respondre a situacions 
canviants, sinó dinàmic, susceptible de modificacions ulteriors, i obert a 

noves aportacions.  

També ha de ser un instrument útil, capaç de transformar-se en 
objectius operatius per la seva concreció pràctica.  
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Una altra característica que el defineix és que el nostre PEC inclou 
diferents etapes educatives i diferents interessos per part de l’alumnat. 

Així intenta ser al mateix temps ambiciós i realista. Ambiciós perquè 
no vol renunciar a l’objectiu d’aconseguir una òptima atenció i formació 

dels alumnes que cal orientar a estudis posteriors, i realista perquè 
tampoc vol renunciar a l’adequada atenció i formació dels alumnes que 

cal orientar al món laboral.  
 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE  

El centre es va crear l’any 1962, tot just quan es va començar a 
construir els barris que avui dia cobreixen completament el que havien 

estat camps de conreu del vell municipi de Sant Martí de Provençals. 
 

L'INS Infanta Isabel d'Aragó és un dels 13 centres públics de 
secundària del districte de Sant Martí de Barcelona.  

Ubicació del centre  

El centre està situat al barri de La Verneda, de Barcelona, i pertany al 
districte de Sant Martí. Una part de la seva zona escolar, al sud de la 

Gran Via, experimenta una important remodelació urbanística. Això 

comporta un augment dels habitatges i dels equipaments culturals i 
d’oficines. També es produeix una millora de la connectivitat urbana de 

la zona amb la nova urbanització de la Gran Via.  
 

El nostre alumnat  

Gairebé la totalitat dels alumnes que acollim són dels col·legis de 
primària adscrits: La Caixa, Els Porxos, La Palmera, Brasil, Catalònia, 

Poble Nou i Farigola . Tots ells població del barri nascut amb les 
migracions dels anys 60 i 70, però amb pocs alumnes nouvinguts. Es 

dóna una situació pràctica de bilingüisme.  

La gran majoria dels alumnes són de classe mitjana, i els seus pares 
són assalariats o treballen per compte propi. Generalment no són 

universitaris, però tenen estudis de grau mitjà, especialment formació 
professional (almenys graduat escolar). La major part de les mares 

treballa, també, fora de casa (més del 90%). Els alumnes compten amb 

facilitats a casa per a l'estudi, habitacions individuals o compartides, 
però confortables, i les expectatives de molts dels seus pares tendeixen 

mailto:insinfanta@insinfanta.cat
http://www.i/


 

 
 
 
 
 
Pl. Angeleta Ferrer, 1 08020 Barcelona Tel. 933 073 413 – Fax 933 072 456 – e-mail: insinfanta@insinfanta.cat – web: http://www.insinfanta.cat 
 

a que realitzin cicles formatius o estudis universitaris o a integrar-se en 
els negocis familiars.  

 
En general, l’alumnat viu molt a prop de l'institut, menys els alumnes 

de la modalitat de batxillerat artístic, que venen des de qualsevol barri 
de la ciutat, i fins i tot de poblacions veïnes.  

L’agrupació de l’alumnat atenent a la diversitat  

El claustre de professors de l'institut, conscient que ha d'atendre 

l’alumnat en la seva diversitat, es va proposar ajustar el que cal 
ensenyar a les diferents necessitats dels alumnes i als diferents 

ritmes d'aprenentatge, per potenciar al màxim les possibilitats de 
cada estudiant. Per fer-ho s'agrupa estratègicament l'alumnat.  

Els grups d'alumnat d’adaptació curricular són poc nombrosos (al 

voltant de 20 alumnes per classe) perquè puguin rebre una atenció més 
propera i individualitzada del professorat. Els altres grups són més 

nombrosos (al voltant de 30 alumnes per aula). La quantitat d'alumnes 
queda compensada per la capacitat d'autonomia en el treball, tot 

permetent que el professorat atengui el seu ritme més ràpid 
d'aprenentatge.  

Menys nombroses encara són les anomenades aules obertes, que 

segueixen unes pautes metòdiques de treball integrat i funcional, i 
que prioritzen l'adquisició dels aprenentatges més bàsics. Les 

integren alumnes que requereixen atenció individualitzada.  

Tots els grups treballen les mateixes àrees i utilitzen de manera 
general els mateixos llibres de text.  

La distribució de l'alumnat en els grups és flexible i no definitiva: és 

revisada per l'equip de professorat en cada sessió d'avaluació i al final 
de cada curs per fer-hi els canvis que es considerin pedagògicament 

necessaris per a l'evolució de l'alumnat. Els canvis de grup que es 
puguin produir, els comunica el tutor a la família.  
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3. TRETS D’IDENTITAT  

L’INSTITUT, pel seu caràcter de centre públic d’ensenyament secundari, 

ha de facilitar principalment el desenvolupament d’aprenentatges 
conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibiliten la comprensió 

dels elements bàsics de les humanitats, la ciència, la tècnica, les arts i 

la cultura, tot i emfatitzant-ne el caràcter d’integració al món laboral o 
als nivells formatius posteriors . 

 
Forma de manera integral i enriquidora les persones, més enllà dels 

aprenentatges instructius. Així vetlla per tal que l'alumnat sigui educat 
per a la pau i la solidaritat, per a la protecció de l'entorn i per a la salut.  

 
Es manifesta aconfessional, laic i plural, en la mesura que no ha 

d’excloure ningú per causa de la seva religió, procedència, ètnia, 
llengua, cultura o ideologia i promou un coneixement fonamental de 

religions o ideologies sense caure en cap mena d'adoctrinament.  
 

Comparteix els valors democràtics establerts en la Constitució i 
l’Estatut. Així, estem convençuts que la pluralitat de la nostra societat 

és enriquidora i ens mostrem contraris a la xenofòbia i el racisme 

essent partidaris de valors com la solidaritat, la tolerància, la no 
discriminació, el diàleg i la participació.  

 
S’inclou en el marc de la coeducació, i més enllà de l’ensenyament mixt, 

treballa per tal de superar aquells hàbits, comportaments, actituds i 
tabús que signifiquin discriminació o desigualtat en els rols de l’home i 

la dona. 
 

Empra normalment el català, com a llengua vehicular i d’aprenentatge 
per tal d’afavorir l’arrelament a la nostra cultura dins d’un procés 

d’integració i cohesió social.  
 

Considera que els valors de l'esforç constant i el treball personals són 
fonamentals per a aconseguir qualsevol fita (acadèmica, personal, ...) i 

és per això que els potencia i valora en la seva línia metodològica.  

 
Assumeix les diferències individuals de capacitats i maduresa i les seves 

repercussions en el procés d'aprenentatge. Així afavoreix la igualtat 
d'oportunitats, tot mirant de compensar les dificultats o mancances 
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individuals per l'assoliment d'una formació bàsica comuna, i estimula les 
diverses capacitats de l'alumnat. L’organització dels grups i de l’alumnat 

anirà en funció d’aquests objectius i serà avaluada periòdicament per tal 
d’assolir-los.  

 
Intenta sempre garantir el desenvolupament de la tasca educativa en 

un ambient de respecte entre les persones, dins i fora de l'aula, i per 
això vetlla pel manteniment d'un marc de convivència basat en el 

respecte als drets de tothom i on cadascú assumeixi els seus deures. 
Amb el diàleg, la mediació i la recerca del consens com a instruments 

bàsics per a la presa de decisions i la resolució de conflictes.  

 
Ajuda a desenvolupar la responsabilitat de l’alumnat, per tal que 

l’assumeixi i la exerciti en l’àmbit personal i acadèmic. Cal facilitar i 
procurar la participació efectiva de tot l’alumnat en la vida del centre.  

 
Assegura una comunicació eficaç entre el centre i les famílies.  

 

Fomenta les bones relacions entre el centre i altres institucions del 
barri.  

 
Proporciona orientació escolar, personal i professional a l’alumnat en la 

mesura de les possibilitats del centre.  
 

Administra d’una manera eficient els recursos basant-se en criteris i 
prioritats acceptats per la comunitat educativa, i incorporant criteris de 

sostenibilitat.  
 

 

 

 

 

 
4. OBJECTIUS EDUCATIUS  

1 Potenciar un ensenyament actiu en el qual es desenvolupin la 
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iniciativa i la creativitat.  
2 Fomentar l’educació cívica per tal que l’alumnat pugui actuar com 

a ciutadà actiu i participatiu.  
3 Establir unes normes de disciplina i convivència, raonades i 

raonables que siguin assumides per tota la comunitat educativa (NOFC).  
4 Afavorir l’assoliment de criteris propis i la capacitat de prendre 

decisions que permetin assumir-ne les conseqüències.  
5 Vetllar perquè el llenguatge i els materials utilitzats no siguin 

discriminatoris per ningú.  
6 Emprar el diàleg i la mediació per a resoldre conflictes i adoptar 

una actitud que tendeixi al benestar comú.  

7 Afavorir la relació i participació de nois i noies en tots els àmbits. I 
mantenir una orientació formativa que segueixi aquest criteri.  

8 Portar a terme intervencions complementàries que compensin les 
dificultats de l'alumnat per assolir els objectius finals de les etapes 

obligatòria i post obligatòria.  
9 Dur a terme intervencions complementàries que potenciïn la 

formació de l'alumnat més capacitat, per tal que tinguin la preparació 
adequada en els seus estudis post obligatoris.  

10 Adaptar els mètodes d’ensenyament a les característiques del 
grup i, quan sigui possible, a les característiques individuals dels 

alumnes.  
11 Buscar estratègies per tal d’afavorir l’ús i funcionalitat de la 

llengua catalana, i per a compensar els dèficits pel que fa al seu 
coneixement i ús.  

12 Capacitar als alumnes en el coneixement i utilització de tècniques 

de treball intel·lectual perquè, de forma progressiva puguin aprendre 
cada vegada més de manera més autònoma.  

13 Capacitar els alumnes per obtenir i tractar informació: buscar-la, 
entendre’n les formes en què es trobi disponible, seleccionar-ne el que 

pugui ser pertinent per a una finalitat immediata i presentar-la als altres 
de manera útil i entenedora, quan calgui. Cal incidir que les 

competències associades al domini instrumental de les tecnologies 
digitals s’han de treballar de forma transversal a totes les matèries del 

currículum. A més, convé tenir en compte que l’adquisició d’aquestes 
competències digitals va associada a maneres específiques de treballar, 

ensenyar i aprendre, i que els entorns digitals afavoreixen el treball 
col·laboratiu dels alumnes. Crear i compartir coneixement fa els 

alumnes protagonistes del seu aprenentatge, però sempre ha d’estar-hi 
present la reflexió crítica i l’ ús responsable i ètic de les tecnologies 

digitals. És necessari, doncs, donar criteris clars i fomentar-ne hàbits de 
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bon ús entre la comunitat educativa. 

 
 

14 Proporcionar a l’alumnat els elements necessaris per adoptar una 
actitud crítica davant de qualsevol esdeveniment i informació.  

15 Fer conèixer a l’alumnat els Drets Humans, i les actituds de 
respecte i tolerància.  

16 Mostrar a l’alumnat aquells elements propis de les tradicions i la 
cultura de la comunitat on viu.  

17 Mostrar a l’alumnat la diversitat cultural i ètnica com una riquesa 
de la Humanitat, valorant-ne els seus aspectes positius.  

18 Promoure el respecte i els principis bàsics de la convivència i la 
democràcia.  

19 Transmetre la preocupació pel futur del nostre planeta com a casa 
comuna de tots els éssers humans i desenvolupar els hàbits de respecte 

i conservació del medi ambient i d’estalvi energètic.  
20 Desenvolupar en l’alumne/a hàbits saludables d’alimentació, 

higiene, repòs, activitat física i lleure.  

21 Apreciar i fomentar l’esforç constant i el treball personal, la feina 
ben feta, la netedat i l’ordre, com a valors permanents, comuns i bàsics 

en qualsevol activitat.  
22 Contribuir a formar el gust personal i la capacitat de gaudi davant 

les arts i les ciències.  
23 Fomentar de manera especial aquelles activitats extraescolars que 

contribueixin a la formació integral de l’alumnat. 
24 Vetllar perquè la falta de recursos econòmics no impedeixi que 

l'alumnat realitzi les activitats programades pel Centre.  
25 Promoure i facilitar la participació en tot tipus de concursos i 

premis que siguin d’interès per a l’alumnat.  
26 Potenciar el treball coordinat dels professors mitjançant l’activitat 

dels equips de tutors, equips docents i departaments i seminaris.  
27 Proporcionar a l’alumnat una orientació escolar, personal i 

professional, en una tasca coordinada entre les tutories i el 

Departament d’Orientació.  
28 Fomentar la coordinació i cooperació entre els diversos 

departaments de l’Institut per tal de realitzar les activitats 
interdisciplinàries orientades a mostrar el caràcter unitari de la formació 

cultural.  
29 Potenciar la formació i la innovació educativa del professorat.  

30 Facilitar l’assistència del professorat a cursets de formació 
específica, sobretot quan reverteixin en un benefici per a la totalitat del 
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centre.  
31 Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres centres educatius, 

nacionals i internacionals, i la participació en programes conjunts.  
32 Cercar els recursos materials, humans i organitzatius per tal que 

l'alumnat pugui assolir els objectius proposats.  
 

 
 

 
5. OBJECTIUS ORGANITZATIUS  

1 Adaptar l’estructura organitzativa per tal d’aconseguir els 

objectius educatius del centre. 
2 Potenciar i millorar els procediments d’informació i presa de 

decisions com a base per generar actituds de confiança i col·laboració.  
3 Posar a disposició del òrgans de direcció la informació necessària 

per avaluar el funcionament del centre i facilitar accions correctives o de 

millora.  
4 Establir i mantenir relacions de coordinació amb l’entorn educatiu, 

especialment amb els centres de procedència de l’alumnat. 
5 Afavorir la participació en activitats culturals, professionals i 

educatives proposades per altres institucions, tant en l’àmbit de 
l’alumnat com del professorat, sempre que siguin coherents amb la 

programació general del centre.  
6 Donar a conèixer a l’entorn social les activitats i els serveis que 

ofereix el centre.  
7 Recollir informació on segueixen estudis l’alumnat del centre per 

adequar la formació a les necessitats futures.  
8 Mantenir relacions de coordinació i cooperació amb l’AMPA, per tal 

de dur a terme projectes comuns i de contrastar parers respecte a la 
marxa de l’institut.  
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