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0. CONTROL DE CANVIS 

 Elaborat: Revisat: Aprovat: 

Nom i cognom Montserrat Vallès Montserrat Vallès Montserrat Vallès 

Càrrec / Òrgan Directora Claustre Consell Escolar 

Data 04/05/11 30/01/2012 19/02/2018 

 

Llistat de les modificacions 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució 

0 12/03/10  Aprovació del document curs 2010/2011 Web 

1 27/11/12 

Adaptació segons no conformitats de 
l'auditoria interna: introducció del control de 
canvis, menció de la missió i valors, 
coherència d'objectius i responsables amb el 
pla estratègic i actualització de l'oferta 
formativa. 

Web 

2 30/01/13 Inclusió del valor científic Web 

3 30/01/13 Error data Web 

4 10/09/14 
- Actualització dels estudis 

- Inclusió USEE 
Web 

5 19/02/18 - Adaptació ISO 2015 Web 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte és una proposta integral per tal de dirigir coherentment el procés 

d’intervenció educativa a l’Institut Jaume I de Salou. És també una oportunitat per tal de 

posar en comú els plantejaments instructius, formatius i organitzatius, per tal de portar a 

terme solucions particulars i pròpies en relació amb la planificació i desenvolupament del 

currículum i en l’adopció d’estratègies d’acord amb les necessitats del centre i les 

característiques de l’alumnat. 

El PEC és un instrument vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa i una 

eina imprescindible per exercir l’autonomia, i també un instrument dinàmic, idiosincràtic, 

construït dins del marc normatiu flexible, coherent amb les característiques de l’entorn 

sociocomunitari i compromès amb el canvi, la millora i la justícia social. 

L’educació és un factor indispensable per tal que la humanitat pugui aconseguir aquests 

ideals i és un mitjà entre altres, al servei d’un desenvolupament humà més autèntic i més 

harmoniós. 

Així, de la tensió existent entre, d’una banda, la indispensable competició, i de l’altra, 

l’interès  per la igualtat d’oportunitats, cal que l’educació faci un acte de reconciliació entre 

tres forces: la competició, que estimula; la cooperació, que dóna força; i la solidaritat, que 

uneix. 

Cal també convertir-los progressivament en ciutadans del món sense perdre les seves arrels 

i animar-los que tinguin un paper actiu en la vida de la pròpia nació i de la pròpia comunitat 

local i cal també, potenciar l’autoconeixement, formes d’assegurar-los el benestar físic i 

psicològic, i establir vies per a una millor comprensió i conservació de l’entorn natural. 

A l’Institut JAUME I volem comunicar el desig i el goig d’aprendre, donar la capacitat 

d’aprendre a aprendre i contagiar la curiositat intel·lectual. I això, perquè som coneixedors 

que no es pot substituir el sistema d’educació formal. No hi ha cap substitut de la relació 

d’autoritat, i alhora de diàleg, entre professorat i alumnat, perquè: “L’ensenyament té la 

responsabilitat de transmetre a l’alumne la saviesa que la humanitat ha anat adquirint d’ella 

mateixa, de la natura i de totes les coses essencials que la humanitat ha creat i inventat”. 

L’educació, per tant, s’ha d’adaptar constantment als canvis de la societat, sense deixar de 

transmetre les adquisicions, els fonaments i els fruïts de l’experiència  humana. 

A partir d’aquestes consideracions, el nostre centre pretén oferir un projecte educatiu que es 

fonamenti en els principis esmentats i amb la coresponsabilitat de tota la comunitat 

educativa de l’Institut. 
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2. CONTEXT DE L’INSTITUT 

Salou és un municipi turístic i residencial que ha consolidat la seva capitalitat com centre 

d’oci i de serveis de la Costa Daurada per la diversitat de l’oferta i per la qualitat i quantitat 

de les seves instal·lacions turístiques. Per altra part, Salou s’ha convertit també en 

destinació residencial important, per la política urbanística de dotació de serveis i 

equipaments, de modernització de les infraestructures, i d’ordenació del territori amb criteris 

de reequilibri implantat i desenvolupant plans que ha obert el mercat d’habitatges de primera 

residència. Aquest fet i la qualitat de vida que ofereix la ciutat han estat claus per un 

creixement demogràfic espectacular i perquè famílies de ciutats veïnes i de l’estranger (un 

percentatge elevat d’habitants són de la comunitat europea), escollissin Salou com lloc de 

residència, atretes per les seves condicions, possibilitats i potencialitats. 

Prèviament a l’elaboració dels nostres Trets s’han tingut en compte, no només les 

característiques del context de l’institut, sinó també les necessitats educatives que se’n 

derivessin. En aquest sentit, val a dir que el nostre alumnat prové d’un entorn caracteritzat 

pels següents aspectes: 

Pel que fa a la situació econòmica, la font principal d’ingressos prové de l’activitat turística, ja 

com a propietaris d’un establiment comercial o de restauració o com a empleats d’aquest 

sector. També, en un percentatge més baix, l’altra font d’ingressos és l’ocupació a les 

empreses industrials-químiques de l’entorn. Quant al nivell econòmic, és mig-alt, sense 

gaires diferències tampoc de poder adquisitiu. 

Des de la vessant social, ens trobem amb una comunitat culturalment uniforme, sense greus 

diferències socials i culturals. 

Des del punt de vista lingüístic, els nostres alumnes viuen en una societat on conviuen dues 

llengües oficials – català i castellà-, de les quals la segona té un predomini en l’ús social de 

la població. En aquest sentit, el nostre Centre Educatiu pretén suplir aquestes mancances, la 

concreció de les quals serà explicitada  al nostre Projecte Lingüístic de Centre. 

També cal remarcar l’empadronament, coda cop més intens, de població nouvinguda 

procedent d’Europa, Europa de l’Est, Amèrica del Sud i Àfrica sud-sahariana (Senegal). 

Aquesta circumstància i la diversitat de cultures i llengües de procedència faran que 

s’intervingui en un procés d’acollida adequat i amb uns recursos específics d’atenció per a la 

integració global al sistema educatiu i a la societat. 
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La majoria de l’alumnat resideix a Salou i els seus domicilis estan situats a prop de l’Institut. 

Com es tracta d’una ciutat en creixement continuat, tot i residir en el nucli urbà, hi ha zones 

que queden una mica apartades. Per a facilitar el desplaçament, l’Ajuntament  ha instaurat 

un servei de transport escolar. 

Les infraestructures del municipi són àmplies i en creixement. Es disposa de Biblioteca, Àrea 

Bàsica de Salut, Poliesportiu, Escola de Música, Punt d’Informació Juvenil, Centre Cívic i 

d’un Auditori-Teatre.  

Les piràmides d’edat indiquen el fet que hem apuntat a l’inici. En convertir-se en un lloc 

residencial nou, l’edat predominant dels nous residents és de les franges compreses, 

majoritàriament entre els 20 als 45 anys. 

El fet que hi hagi un avantatge en la situació socio-econòmica en el sentit que l’oferta 

d’ocupació és amplia i l’accés al treball fàcil, ocasiona un moviment continuat de població 

que aconsella implementar estratègies de motivació pels estudis i la formació. 
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3. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

3.1 Principis rectors 

Els principis que regeixen les actuacions del nostre Institut són els principis rectors del 

sistema educatiu de Catalunya establerts a la LEC (Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya) 

en l’article 2. 

3.2 Caràcter propi 

L’ Institut Jaume I sempre s’ha destacat per l’objectiu clar i ambiciós de formar persones, en 

sentit ampli i de manera integral, de formar alumnes respectuosos/as amb les persones, les 

lleis i l’entorn, crítics i actius davant la intolerància i la discriminació, atents i participatius als 

canvis i als moviments socials. 

El projecte educatiu de l’ Institut Jaume I és el nostre compromís amb els següents principis: 

1.- La voluntat ferma de ser referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius 

d’excel·lència i equitat que determina la Llei d’Educació de Catalunya. 

2.- La consideració d’escola inclusiva, laica i respectuosa de la pluralitat. 

3.- La qualitat pedagògica, participant en els moviments d’innovació i de renovació 

pedagògica. 

4.- La formació permanent de les persones que hi treballen. 

5.- La direcció responsable. 

6.- La dedicació i professionalitat docents. 

7.- L’avaluació i el rendiment de comptes. 

8.- La implicació de les famílies. 

9.-  La preservació de l’equitat. 

10.-  El respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

En aquest sentit el centre defineix determinats llocs de la plantilla docent amb perfils 

professionals singulars lligats a projectes particulars de centre com ara el projecte 

plurilingüe, treball globalitzat, atenció a la diversitat, la inserció de les tecnologies digitals en 

qualsevol àmbit i altres que es puguin incorporar atenent  el marc dels principis d’aquest 

projecte educatiu. 
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3.3 Política i abast de la qualitat: missió, visió i valors 

La direcció de l’ Institut considera la qualitat un factor essencial per a l’èxit del centre i entén 

que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix considera 

imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per assegurar-ne 

l’adequació. 

La Política de Qualitat de l’Institut Jaume I persegueix: 

1. Vetllar pel compliment dels requisits legals aplicables en els seus processos. 

2. Complir la MISSIÓ: Prestar un servei integral d’educació secundària obligatòria i 

postobligatòria destinat a la població de Salou i el seu entorn per tal formar individus 

competents i realitzats. Contribuir al desenvolupament intel·lectual i personal del nostre 

alumnat perquè col·labori en el progrés i desenvolupament del nostre entorn i la societat en 

general. 

3. Assolir la VISIÓ: L’ Institut Jaume I vol aconseguir la identificació del centre com a referent 

educatiu de la població i la comarca, per la qualitat dels seus ensenyaments, per la formació 

integral de l'alumnat, per la utilització de les TAC, per la innovació metodològica i per la 

implicació de tots els membres de la comunitat educativa en el concepte de millora contínua. 

Innovar potenciant la cultura de la qualitat i la millora contínua en tots els àmbits d’actuació 

del centre. 

4. Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives per tal de: 

 Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i serveis que 

desenvolupa i presta a la comunitat. 

 Garantir la confiança i la satisfacció dels usuaris (equip humà, alumnat, famílies, 

entorn i societat en general) per la qual cosa el nostre Institut intentarà complir les 

seves expectatives ara i en el futur. 
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5. Treballar VALORS com ara: 

 La interculturalitat, el diàleg cultural i el respecte vers l’altre com elements clau en un 

entorn de creixement de població nouvinguda. 

 L’esperit crític, donant elements per afavorir la presa de decisions i fomentant 

l’actitud de participació. 

 La formació de persones plenament identificades i implicades amb les seves 

emocions i amb les dels altres; base per col·laborar en projectes compartits i 

fomentar la cultura de l'esforç. 

 La cultura tradicional per conèixer els valors que representa com a forma d'expressió 

i d'identitat d'un poble. 

 La creativitat, la iniciativa emprenedora que permetin aportar noves idees per a una 

societat més justa. 

 L’educació per a la igualtat, sense discriminacions de cap tipus. 

 L’objectivitat, la contrastabilitat i la comprensibilitat, inherents al coneixement científic, 

com a valors més adients amb què aproximar-se al món i analitzar críticament la 

realitat que ens envolta. 

És responsabilitat de tot el personal de l’Institut Jaume I el compromís amb la millora 

contínua, el sistema de qualitat i els seus usuaris. 

La Direcció de l’Institut Jaume I està compromesa i lidera el desenvolupament i millora del 

sistema de gestió de la qualitat mitjançant: 

 La sensibilització del personal en la detecció i satisfacció dels requisits dels clients, 

així com els legals i reglamentaris. 

 L’establiment, aprovació i difusió de la política i objectius de la qualitat. 

 La revisió del sistema de gestió de la qualitat periòdicament. 

 L’assegurament de la disponibilitat de recursos. 

 El manteniment d’una organització que faciliti l’eficiència de l’activitat més important 

de l’ Institut, l’ensenyament i aprenentatge. 

 La implantació d’un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i 

l’intercanvi d’experiències de les persones de l’Institut. 
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Abast 

Els sistema de gestió de la qualitat de l’Institut Jaume I abasta la impartició d’ensenyament 

reglat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), de Batxillerat en totes les seves modalitats, 

de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i de grau superior i 

d’Ensenyaments Esportius quedant exclòs el procés de disseny dels cursos, que és 

responsabilitat del Departament d’Ensenyament. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DE L’INSTITUT 

Som un centre d’ensenyament públic que depèn del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i que té el català, llengua pròpia de Catalunya, com a llengua 

vehicular i d’Ensenyament-Aprenentatge. 

L’oferta educativa de l’Institut Jaume I, abasta: 

a) Etapa d’educació secundària obligatòria 

b) Batxillerat en totes les modalitats. 

c) Cicles formatius de grau mitjà i superior. 

d) Ensenyaments esportius. 

Els cicles formatius de grau Mitjà són: 

Tècnic/a en gestió administrativa 

Tècnic/a en atenció a les persones en situació de dependència 

Els cicles formatius de grau Superior són: 

Tècnic/a superior en administració i finances 

Tècnic/a superior en educació infantil (en extinció) 

Tècnic superior en animació sociocultural i turística (DUAL) - A la Formació 

Professional apostem per la Formació Dual. En aquesta formació els alumnes 

comparteixen la seva formació entre el centre educatiu i l’empresa, rebent una 

remuneració i amb el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

el treball. 

Ensenyaments esportius 

 Tècnic/a esportiu/va en vela en aparell fix 

 Tècnic/a esportiu/va en vela en aparell lliure 

 Tècnic/a esportiu/va en salvament i socorrisme 

 Tècnic/a esportiu/va superior en salvament i socorrisme 
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El centre també ofereix:  

- Programa “Assessorament i Reconeixement” de formació professional i 

ensenyaments esportius que s’engloba dins de les Mesures flexibilitzadores de la 

Formació Professional, que tenen per finalitat: Millorar la formació al llarg de la vida, 

possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de les persones 

interessades i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació 

- Pràcticum Màster de Secundària 

Per tal d’atendre les diferents necessitats d’atenció a la diversitat el centre gaudeix dels 

programes 

Aula d’Acollida: Per alumnat nouvingut de procedència estrangera que no coneixen ni el 

català ni el castellà. 

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC): Per alumnat amb problemes conductuals i 

absentistes. 

Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva (SIEI): Per donar continuïtat al SIEI de 

primària. En substitució l’anterior USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) 

Pel què fa referència a equipaments, a l’ESO i Batxillerat comptem amb un gimnàs, 

laboratoris de biologia, de geologia, de física i de química, aula-laboratori de ciències, aules 

de dibuix i arts, dos tallers de tecnologia, aula de música i laboratori d’idiomes. 

A l’FP disposem de tallers amplis i equipats amb la tecnologia més moderna possible.  

Els Ensenyaments Esportius disposen de la Piscina Municipal ubicada al mateix costat de 

l’institut i les instal·lacions del Club Nàutic Salou per desenvolupar les seves pràctiques. 

Tenim també equipaments comuns a totes les etapes educatives: pistes poliesportives, sala 

d’actes, aules d’informàtica, aula d’idiomes, sala d’estudis, cafeteria i biblioteca. 

D’acord amb l’autonomia que ens confereix el decret 102/2010, de 3 d’agost en el seu article 

53, promovem l’ús social de les seves instal·lacions, fora de l’horari escolar, per part de 

persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats 

educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen 

l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. En aquest 

sentit tenim plena col·laboració amb les àrees d’esport i cultura de l’ajuntament de Salou per 

fer servir les nostres instal·lacions fora d’horari escolar. 

El centre també ofereix, per compte propi, activitats extraescolars gratuïtes esportives i 

culturals en horari de tarda. 
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5. CARTA DE SERVEI I DE COMPROMÍS 

L’Institut disposa de carta de compromís que es pot consultar a la pàgina web 

www.iesjaume1.cat 

 

6.  PLANTEJAMENTS EDUCATIUS 

6.1 Principis pedagògics i metodològics prioritaris 

L’Institut Jaume I té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc del conjunt de valors, 

actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i vetlla perquè la relació 

entre les persones de la nostra comunitat educativa  estigui  orientada  per  la  tolerància,  la  

llibertat,  la  responsabilitat,  el diàleg, l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa. 

L’Institut es regeix pels següents principis pedagògics i metodològics: 

- Dóna una formació personalitzada que propiciï una educació integral pel que fa a 

capacitats, destreses i valors de l’alumnat en tots els àmbits de la vida personal, familiar, 

social i professional.  Aquesta formació es concreta en: 

•  Desenvolupar les capacitats motrius, creatives i de l’esperit crític. 

•  Desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat. 

•  Adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements 

científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics. 

•  Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i professionals. 

•  Preparar per a la participació activa en la vida social i cultural. 

- Promou processos actius  d’aprenentatge desenvolupant metodologies centrades en 

l’alumnat, que afavoreixen l’aprenentatge autònom i fan a l’alumne/a protagonista del seu 

aprenentatge. 

- Pretén incorporar metodologies d'enfocament  global  com  el  treball  per projectes  i  

l'aprenentatge basat en problemes en  els nivells de l'ESO de manera progressiva. 

-   Educa per al treball individual, en grup i cooperatiu. 

-   Educa per a l’autonomia intel·lectual. 

-   Educa per al temps de lleure i les activitats complementàries culturals, esportives. 
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-   Educa amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

-   Practica una metodologia basada en l’aprenentatge significatiu. 

-   Es planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat pedagògica i 

tutorial és compartida per tot l’equip docent. 

-   Proporciona  atenció  psicopedagògica  i  orientació  personal,  acadèmica  i professional 

a tot l’alumnat. 

-   Fa un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada. 

-   Avalua el procés d’Ensenyament - Aprenentatge de manera contínua global. 

- Presta una atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes 

d’aprenentatges de l’alumnat. 

- Estableix una col·laboració constant amb les famílies per tal de contribuir a una millor 

consecució dels objectius educatius. 

-  Promou  l’ampliació  i  actualització  permanent  dels  coneixements  del professorat, així 

com de les estratègies metodològiques i de renovació pedagògica. 

-  Ofereix el  Servei  d’Assessorament  i  Reconeixement  de  l’experiència professional. 

-  Promou la Formació DUAL als Cicles Formatius. 

-   Promou la mobilitat transnacional pel valor afegit que aporta als grups d’interès. 

6.2 Principis de gestió i estratègics 

La gestió a l’Institut està orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de 

l’alumnat en particular, i de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de 

qualitat, cercant la millora continua i aspirant a l’excel·lència en el servei.  

És per aquest motiu que, tal com es reflecteix a la nostra política de qualitat, apostem per la 

gestió de la qualitat, que esperem en el futur integrar amb la gestió del medi ambient i la 

gestió dels riscos laborals. 
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L’Institut es regeix pels següents principis de gestió i estratègics: 

•  La gestió de l’Institut està basada en la utilització de mecanismes democràtics en tots el 

òrgans de funcionament, en la transparència, la participació, l’objectivitat i la professionalitat. 

•  L’estratègia per al desenvolupament de la gestió a l’Institut ha de ser la planificació de les 

accions docents i el seguiment i l’avaluació posterior. Entenem la planificació com una funció 

de la gestió que incorpora tots els mecanismes, per tal d’arribar a concretar uns objectius de 

treball, que guiïn l’activitat de l’Institut en el termini de temps pel qual ha estat planificat, i 

l’avaluació on es contemplen totes les actuacions dirigides a valorar el nivell d’assoliment 

dels objectius definits en la corresponent planificació.  La implantació i el manteniment del 

nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu. 

 

6.3 Objectius estratègics 

Els objectius del centre es troben recollits al Projecte de Direcció vigent. En aquest es 

defineixen els Objectius estratègics:  

1. Millorar els resultats educatius 

2. Millorar la cohesió social 

3. Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, empreses...) 

Per a cadascun es defineixen unes estratègies, els objectius anuals previstos i les activitats 

que hi van lligades, els responsables, els indicadors i els criteris d’acceptació. 

La planificació de les accions docents a mig termini (de durada de 4 cursos) la recull el 

Projecte de Direcció. La planificació de les activitats docents corresponents a un curs 

acadèmic la recull el document PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL. 

El  Projecte  de  Direcció  té  indicadors,  amb  unes  estratègies  i  actuacions associades 

que es revisen trimestralment a la Comissió de Qualitat.  A final de curs és fa una revisió de 

tots els resultats, s’extreuen conclusions i s’emprenen accions de millora. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Jaume I 
 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

CODI 

PEC 

 

 

Versió: V5  
Elaborat: Direcció  

Data: 19/02/2018  
Arxiu: PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE_v5.doc Pàgina 16 de 23 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

A més d’aquests objectius, l’Institut té definits els objectius educatius propis de cada etapa 

escolar. 

L'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat: 

Fomentar en l’alumnat l’hàbit de treball, per tal d’obtenir i seleccionar informació de forma 

autònoma i crítica.  Ajudar-lo a organitzar els propis pensaments, a relacionar-se de forma 

correcta amb les altres persones, a adoptar actituds solidàries  i  tolerants  i,  en  definitiva,  

reforçar  la  pròpia  personalitat  amb  una correcta formació integral, intel·lectual i humana 

El Batxillerat té com a finalitat: 

Formar integralment, intel·lectual i humana l’alumnat, així com la seva orientació i preparació 

per als ensenyaments universitaris, per als estudis de formació professional específica de 

Grau Superior, per altres estudis superiors i per a la vida activa. 

La Formació Professional té l’objectiu de proporcionar a l'alumnat la formació necessària 

per tal de: 

•  Adquirir la competència professional de cada títol. 

• Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent i, també, 

els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i les 

obligacions que se'n deriven; i, al capdavall, adquirir les habilitats i els coneixements 

necessaris per treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscos 

derivats de les situacions de treball. 

• Adquirir la sensibilitat per desenvolupar les activitats professionals respectant el 

medi ambient. 

• Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges. 

 • Contribuir al desenvolupament personal i l’exercici d’una ciutadania democràtica. 

• Possibilitar la mobilitat laboral dins del camp professional i les adaptacions als 

canvis en les qualificacions. 

• Adquirir, si s'escau, la competència lingüística professional en la llengua o llengües 

estrangeres adients a l'àmbit de treball. 
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Els Ensenyaments Esportius tenen l’objectiu de proporcionar a l’alumnat la formació 

necessària per tal de: 

a) adquirir les competències esportives, professionals, personals i socials corresponents als 

ensenyaments cursats; 

b) comprendre l'organització i característiques de la modalitat o especialitat corresponent, 

així com els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i 

obligacions que es deriven de les relacions laborals, i adquirir els coneixements i aptituds 

necessaris per treballar en condicions de seguretat i salut i prevenir els possibles riscos 

derivats del treball; 

c) adquirir, si escau, la competència lingüística instrumental en la llengua o llengües 

estrangeres adients a l'àmbit de treball; 

d) adquirir la sensibilitat i la capacitat per desenvolupar les activitats en condicions de 

seguretat, en què s’inclouen els coneixements adequats en matèria d’atenció sanitària 

immediata, respectant el medi ambient i utilitzant els recursos en el grau adequat i d’acord 

amb la finalitat que s’ha assolir; 

e) adquirir una identitat i maduresa professional emprenedora en el desenvolupament de les 

activitats professionals, i motivadora de futurs aprenentatges i adaptacions als canvis en la 

modalitat esportiva i en l’esport d’alt rendiment; 

f) adquirir les capacitats i habilitats per treballar en equip; 

g) adquirir els coneixements per potenciar els valors educatius i ètics de l’esport: joc net, 

convivència, respecte, solidaritat, responsabilitat individual, esforç i respecte i cura del propi 

cos; 

h) garantir la qualificació professional en la iniciació, la conducció, el perfeccionament tècnic, 

l’entrenament i la direcció d’equips i esportistes de la modalitat o especialitat esportiva. 
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6.4 El Projecte Lingüístic 

L’aprenentatge de les llengües es realitza d’acord amb les indicacions dels currículums i lleis 

vigents. 

El català com a llengua pròpia de Catalunya s’utilitza com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge, així com en tot l’àmbit d’organització i comunicació. L’institut vetlla perquè 

tot l’alumnat assoleixi un coneixement òptim tant de la llengua catalana com de la llengua 

castellana. 

El nostre Projecte Lingüístic regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre,  

tenint en compte el Pla d’Acollida, que comporta un seguit de mesures en relació a l’alumnat 

nouvingut i la cura per evitar l’ús sexista del llenguatge. Pel que fa a les llengües 

estrangeres, la llengua anglesa és la primera llengua estrangera en totes les etapes i cicles 

del nostre centre. La segona llengua estrangera del nostre institut és la llengua francesa i la 

llengua alemanya. 

El projecte lingüístic implica el desenvolupament de les activitats associades al projecte 

plurilingüe. 
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7.  ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT 

 

L’institut d’acord amb la normativa vigent i la seva identitat té definit un sistema 

d’organització i de gestió, així com la regulació del marc de convivència, explicitat a les 

Normes d’Organització i Funcionament de centre (NOFC), que es manifesten en els 

següents criteris generals: 

El Consell Escolar i el Claustre són els òrgans de participació i gestió de l’Institut, i és en 

aquestes entitats col·legiades on es prenen totes les decisions estratègiques de l’Institut. 

Les persones que ocupen un càrrec directiu o de coordinació són les encarregades de 

liderar els equips de treball que d’elles depenen, buscant sempre l’alineació de totes les 

actuacions amb els objectius del centre. Les seves funcions es troben explicitades al 

document Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 

 

A continuació es pot veure l’organigrama del centre: 
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8. L’AVALUACIÓ INTERNA 

Tots els processos del sistema de gestió, així com els objectius del Projecte de Direcció, es 

revisen en dues auditories anuals, una interna i una externa. A final de cada curs s’avalua el 

Projecte de Direcció a través de la revisió de la Programació General Anual. Es revisen per 

part de la Direcció tots els processos i objectius de centre i l’aplicació del Projecte. S’avalua 

el grau d’acompliment dels objectius i el grau de millora. 

Els indicadors més importants que s’analitzen són els següents: 

1. Indicadors de resultats acadèmics: 

• Resultats interns: Índex d’aprovats per nivell i promoció a l’ESO, Batxillerat, 

Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior i Ensenyaments Esportius; Índex 

de graduats en els cursos terminals. 

• Resultats de proves externes: Proves diagnòstiques, proves de Competències 

Bàsiques a 4t ESO, resultats proves accés a la Universitat. 

 

2. Indicadors de context: Demanda d’escolarització, absentisme, abandonament, satisfacció 

de la comunitat educativa (alumnat, famílies i personal que treballa al centre). 

3. Indicadors de processos d ’aula: Activitats / metodologies (per àrees, matèries, mòduls), 

tutoria. 

4. Indicadors de processos de centre: Planificació i lideratge (aplicació de les activitats 

previstes al Projecte de Direcció), Convivència, Acollida. 

5. Indicadors de recursos: Seguiment anual eficàcia i impacte de la utilització dels recursos. 

 

Una vegada revisats els resultats, es proposen accions de millora que ens ajudin a donar un 

millor servei al nostre alumnat, a les famílies i a les empreses. 
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9. LA PROJECCIÓ EXTERNA I L’ATENCIÓ ALS GRUPS D’INTERÈS 

Aquest Projecte Educatiu no es pot desplegar al marge de la realitat que l’envolta ni amb els 

recursos exclusius del centre. L’entorn educatiu ha de ser un instrument per assolir-ne els 

objectius. Per aquesta raó l’Institut es proposa: 

- Fomentar la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Salou,  i els 

centres educatius i culturals de la ciutat. 

- Incloure en la programació educativa de l’Institut, sempre que sigui possible, la utilització 

dels recursos i activitats de les institucions. 

-  Fer possible la participació de l’Institut en activitats ciutadanes. 

- Facilitar la utilització pública de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments de l’Institut 

perquè, a través d’acords amb l’Administració Local, puguin realitzar-se activitats formatives 

i culturals adreçades a la població en general sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès 

social. 

- Promoure l’establiment de convenis amb l’Administració Local ii amb les organitzacions 

sindicals i empresarials per tal de facilitar la transició de l’alumnat, de l’escola al món laboral. 

Els grups d’interès són totes aquelles persones que es beneficien directament del servei 

educatiu prestat pel nostre institut. Els nostres grups d’interès són els/les alumnes, famílies, 

professors/es, empreses, institucions i la societat en general. La Direcció és responsabilitza 

d’assegurar que les necessitats i expectatives dels grups d’interès interns (alumnat, 

professorat, així com el personal d’administració i serveis) i també els grups d’interès externs 

del nostre servei (les famílies, les empreses i institucions, les administracions, altres centres 

educatius del nostre entorn i la societat en general) estan determinats i es compleixen amb 

el propòsit d’augmentar la satisfacció de tots ells amb el nostre servei. 

La Direcció analitza i valora, a través d’enquestes, el grau de satisfacció que proporcionen 

els serveis que l’Institut Jaume ofereix tenint presents els processos relacionats amb els 

grups d’interès i la mesura de la seva satisfacció. Aquesta voluntat d’augmentar la seva 

satisfacció queda explicitada en la nostra política de qualitat. Els resultats de les enquestes 

són analitzats anualment per l’equip directiu, que sempre intenta millorar tots aquells 

aspectes que puguin ser no prou satisfactoris. Anualment es farà retroalimentació als grups 

d’interès dels resultats de les enquestes. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Jaume I 
 

PROJECTE EDUCATIU DE 
CENTRE 

CODI 

PEC 

 

 

Versió: V5  
Elaborat: Direcció  

Data: 19/02/2018  
Arxiu: PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE_v5.doc Pàgina 23 de 23 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

10. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ 

 

Procediment d'ELABORACIÓ I REVISIÓ DEL PEC

PEC per elaborar o revisar

Director/a
------------------------

FER PROPOSTA INICIAL

Consell Escolar
------------------------ 

APROVAR I MODIFICAR PEC

S / normes estatals i 
autonòmiques

Claustre de professorat
------------------------

FER PROPOSTA FINAL

Acta del Consell 
Escolar

Proposta inicial 
d'elaboració o 

revisióPEC
Acta del Claustre

PEC elaborat o revisat

S/ NOFC

Projecte final 
d'elaboració o revisió 

PEC

 


