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L’INSTITUT RAFAEL CAMPALANS 

1. PRESENTACIÓ, SINGULARITATS I DIAGNOSI 

1.1. CONTEXT 

L’institut Rafael Campalans d’Anglès és un centre públic que es troba situat a la localitat d’Anglès, 

municipi d’uns 5.500 habitants de la comarca de la Selva. És l’únic institut de la població, i rep 

alumnes d’Anglès –on hi ha dos centres de primària, un de públic i un altre de concertat– i de 

poblacions properes com la Cellera de Ter, Bonmatí-Sant Julià del Llor i Osor. 

L’institut Rafael Campalans imparteix estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius d’Informàtica de 

Grau Mitjà i de Grau Superior. 

1.2. CARÀCTER PROPI I TRETS D’IDENTITAT 

L’institut Rafael Campalans és un centre públic amb un caràcter inclusiu, laic i respectuós amb la 

pluralitat. Els principis rectors que regeixen els nostres objectius són els que vénen marcats per la 

LEC, la Llei d’Educació de Catalunya, Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, 

de 16.7.2009, p. 56.589), així com la normativa que la desplega. 

L’institut Rafael Campalans és un centre públic d’ensenyament secundari, i com a tal és un 

instrument al servei de la igualtat d’oportunitats per a tots els nois i noies de la zona educativa 

d’Anglès.  
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El centre adopta com a norma bàsica de convivència els principis de democràcia, pluralisme i 

respecte a les persones i als pobles continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans. 

L’acceptació d’aquests principis configura el marc general que orienta l’acció educativa del centre. 

1.3. DIAGNOSI 

Per tal d’aprofundir en el coneixement del nostre centre utilitzem un estudi DAFO. Amb aquesta 

anàlisi determinem quines són les necessitats actuals del centre i definim quines són les prioritats a 

partir de les quals dissenyar les diferents estratègies per aconseguir els objectius establerts en els 

principals documents de centre –en primer lloc, el PEC, després el PdD i les seves concrecions a 

la Programació General Anual (PGA) de cada curs–. Per realitzar aquest DAFO hem examinat els 

indicadors d’Inspecció dels darrers cursos, tant en la seva forma evolutiva com comparativa amb 

centres de Catalunya de la nostra mateixa tipologia B, també les últimes enquestes al professorat, 

l’alumnat i les famílies, així com les últimes Memòries Generals Anuals (MGA) i les indicacions de 

l’última Avaluació Global Diagnòstica (AGD). 

FORTALESES (punts forts del centre) DEBILITATS (punts febles del centre) 

Claustre de professors, PAS i equip directiu amb capacitat per 
assumir nous reptes. 
Bona relació amb l’entorn social, en especial amb les escoles de 
Primària; bona relació i espais col·laboratius amb l’Ajuntament, 
el Consell Comarcal i d’altres entitats socials de la població. 
Tutoria, acompanyament i orientació personal, acadèmica i 
professional intenses. 
Promoció i participació en jornades acadèmiques i concursos 
diversos de l’entorn. 
Implicació dels representats de l’AMPA. 
Motivació de l’alumnat en col·laborar en empreses a través de 
l’Estada a l’empresa i la FCT. 
Participació de l’alumnat per les activitats extraescolars ofertes. 
Millora en l’eficàcia de treball de les reunions, en especial els 
Equips docents i els Departaments. 
Millora en el canals per la gestió de la informació mitjançant la 
plataforma virtual iEduca. 
Aules equipades amb eines TIC-TAC. 

Un percentatge d’alumnat amb necessitats especials per sobre 
de la mitjana de Catalunya. 
Cultura del lideratge distribuït poc instaurada. 
Infraestructures insuficients per al volum d’alumnat. 
Resultats de rendiment acadèmic per sota de la mitjana de 
Catalunya. 
Problemes de comunicació i coordinació. 
Pèrdua de informació quan hi ha un traspàs a l’inici de curs. 
Falta de supervisió en els processos d’aprenentatge i de 
funcionament del centre. 
Pati insuficient i mal distribuït. 
Índex d’abandonament prematur elevats en determinats estudis 
postobligatoris. 
 

OPORTUNITATS AMENACES 
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Nou CFGS: Disseny d’Aplicacions Multiplaforma (DAM) amb 
perfil professional en videojocs i oci digital. 
Participar en diferents convocatòries del Departament 
d’Ensenyament, com el GEP, la Xarxa d’escoles verdes, el 
programa Salut i Escola, el PQiMC... 
Satisfacció del professorat. 
Satisfacció de les famílies i alumnat. 

Augment de la ràtio d’alumnes. 
Manca d’espai per assumir l’augment d’alumnes. 
Mobilitat del professorat elevada. 
Competència dels instituts de l’entorn per captar alumnes tant a 
l’ESO com al Batxillerat. 

  

De l’assumpció de la realitat que ofereix el DAFO determinem les necessitats prioritàries del centre 

que convertim en els eixos estratègics de treball: 

 

ÀMBIT PEDAGÒGIC ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 

Millorar els resultats de les competències bàsiques. 
Millorar l’expressió escrita en anglès i consolidar la llengua 
estrangera com a tercera llengua. 
Millorar el PAT quant a ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS,  
Potenciar projectes de centre en el camp de la innovació 
docent. 

Millorar la comunicació. 
Establir mecanismes per al compliment dels acords. 
Coordinació entre Departaments. 
Introduir i incentivar el sistema de qualitat com a forma de treball 
quant als processos, els procediments, l’anàlisi de resultats per 
a la millora i la potenciació del lideratge distribuït. 
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2. PRINCIPIS INSTITUCIONALS I POLÍTICA DE QUALITAT 

2.1. LA MISSIÓ 

L’institut Rafael Campalans és un institut públic d’ensenyament secundari i superior que té com a 

objectiu formar ciutadans i ciutadanes lliures, honestos i autònoms. El centre ha d’oferir una 

educació integral de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat i la possibilitat 

d’assolir competència en les estratègies intel·lectuals, afectives i socials. 

Són finalitats específiques del nostre centre les següents: 

• Acceptar i potenciar la diferenciació i la diversitat d’estratègies que implica la tasca docent. 

• Assumir la responsabilitat social que li correspon, com a entitat educativa de caràcter públic, 

integrada en un col·lectiu concret i proper. 

• Fomentar l’ús de la llengua i la cultura catalana en tots els àmbits educatius, i alhora treballar 

per la integració de l’alumnat nouvingut, per tal de formar ciutadans arrelats en una societat 

acollidora. 

• Possibilitar la màxima formació acadèmica per a cada alumne, atenent les diferents 

potencialitats de cadascun. 

• Aconseguir que l’alumnat adquireixi l’autonomia necessària i la formació personal adequada, 

que li permetin prendre decisions sobre la continuïtat dels estudis o l’entrada al món del 

treball. 

• Atènyer la màxima col·laboració amb les famílies pel que fa a l’educació dels seus fills. 

• Vetllar per donar al nostre alumnat una educació no sexista que instauri principis d’igualtat, 

respecte i cooperació entre els sexes. 

• Afavorir la participació de l’alumnat per fomentar els valors democràtics. 
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2.2. LA VISIÓ 

L’institut Rafael Campalans vol ser un centre de referència, de qualitat plenament integrat a l’entorn 

on és ubicat, la societat d’Anglès i les poblacions de la rodalia, que doni resposta a les demandes 

socials, culturals i educatives, però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la formació en 

valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Per aconseguir-ho, possibilitarem un bon ambient 

de treball i estudi, i promourem tota mena d’iniciatives orientades a millorar la tasca de tota la 

comunitat educativa. 

Volem ser un institut que: 

• Tingui un model pedagògic interdisciplinari, que implica un professorat actiu, compromès i 

cohesionat. 

• Adeqüi les metodologies d’ensenyament-aprenentatge a la realitat de cada alumne per tal 

de millorar l’assoliment de les competències bàsiques. 

• Treballi la multiculturalitat en un marc identitari català. 

• Asseguri un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres. 

• Faciliti l’accessibilitat i l’ús de les tecnologies de la informació en l’aprenentatge quotidià a 

l’aula. 

• Sigui un centre innovador, amb visió de futur, i sigui capdavanter en l’ús habitual de les TAC 

per millorar el seu rendiment acadèmic. 

2.3. ELS VALORS 

Els valors que guien la presa de decisions i el treball de l’institut Rafael Campalans són els següents: 

• L’esforç, el treball ben fet i el respecte, com a actituds vitals de la nostra comunitat educativa. 

• El respecte per l’entorn natural i cultural. 

• El compromís amb la societat a la qual pertanyem. 
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• La innovació entesa com a model pedagògic. 

• La convivència basada en el diàleg i els processos de mediació. 

• El compromís amb la cultura i la llengua catalana. 

• La cultura de la pau, l’equitat, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, la 

participació democràtica, el sentit crític i l’autoexigència. 

2.4. EL LEMA 

Institut Rafael Campalans: dinàmic, obert i integrador. 

2.5. LA POLÍTICA DE QUALITAT 

La missió de l’Institut Rafael Campalans, com a centre públic d’Estudis Secundaris Obligatoris 

(ESO), Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, és formar ciutadanes i ciutadans 

lliures, honestos, autònoms i competents davant els reptes que ofereix la societat del present i del 

futur. Per aquest motiu ens comprometem, d’una banda, a complir amb les disposicions legals i 

normatives vigents, i de l’altra a treballar a partir d’una planificació estratègica basada en la 

consecució d’objectius de qualitat i regulada amb mecanismes d’autoavaluació que ens permetin 

disposar de marges de millora i optimització dels processos. 

Així doncs, la direcció de l’Institut Rafael Campalans d’Anglès estableix una política de centre 

alineada amb la qualitat que s’encamina a complir amb aquesta missió i, alhora i sempre seguint el 

Projecte Educatiu de Centre (PEC), fer possible la nostra visió: arribar a ser centre de referència, 

integrat en l’entorn, impulsor i dinamitzador de la formació en valors, i capaç de donar resposta 

eficient a les necessitats dels nostres grups d’interès –l’alumnat, les famílies, el personal del centre, 

el teixit social, cultural i econòmic de la zona, i l’administració–. D’aquesta manera cerquem satisfer 

tant els mandats que se’ns adrecen com a institució dins del marc d’un projecte col·lectiu de país 

com les necessitats individuals de les persones amb i per a les quals treballem, tot plegat en un 
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marc de confiança, clima de treball positiu, autoexigència en les accions pedagògiques, 

organitzatives i de gestió, i excel·lència en els resultats. 

La present política de qualitat de l’Institut Rafael Campalans estableix l’eix a partir del qual es prenen 

les decisions relatives a la consecució de la certificació ISO 9001 en el marc d’homologació 

internacional i excel·lència del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i, a tal efecte, és coneguda i aplicada per tots els 

estaments, grups, càrrecs i persones de l’organització, així com revisada periòdicament per tal que 

sempre s’adeqüi a la realitat del centre i dels seus clients, i possibiliti un sistema de processos 

accessible, integrador i basat en principis coneguts i coherents. D’aquesta manera, a l’Institut Rafael 

Campalans treballem amb la qualitat com a element vertebrador i l’excel·lència com a horitzó. 
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3. PRINCIPIS PEDAGÒGICS PER A UNA EDUCACIÓ INTEGRAL 

El centre aposta per un procés educatiu integral destinat a afavorir i desenvolupar en cada alumne 

les cinc capacitats humanes bàsiques (cognitives, motrius, afectives, de relació interpersonal i 

d’inserció social), tant a partir dels continguts de les diverses àrees com a partir de qualsevol altra 

activitat promoguda en el centre. Així doncs, l’educació que dona el centre ha de tendir a desvetllar 

els interessos i potencialitats dels nois i noies, així com a discernir i enfortir les seves vocacions, a 

base d’una orientació psicopedagògica adequada. 

3.1. CARÀCTER LAIC I NO CONFESSIONALITAT 

Un dels trets d’identitat del centre és el caràcter laic i no confessional, de manera que tots els 

alumnes, de diferents procedències i religions puguin sentir-se còmodes amb les seves creences. 

3.2. ENSENYAMENT PERSONALITZAT 

L’institut afavoreix l’ensenyament personalitzat per tal que tots els alumnes se’n puguin aprofitar 

segons les seves possibilitats i necessitats. Per això mateix intenta no donar respostes homogènies, 

adaptant els ensenyaments al nivell de competències de l’alumnat a partir dels seus coneixements 

previs, i motivant la construcció d’aprenentatges significatius. 

3.3. EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT 

La diversitat d’intel·ligències, capacitats, motivacions i interessos que presenten tots els alumnes 

no s’entén com a obstacle, sinó com una peculiaritat del desenvolupament dels éssers humans. I, 
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des d’un ensenyament comprensiu, el centre assumeix l’atenció de tots i cadascun dels alumnes, 

tenint present que les necessitats es determinen en funció dels objectius previstos en el  currículum.  

3.4. COEDUCACIÓ 

El  centre vetlla per donar a l’alumnat una educació no sexista que instauri principis d’igualtat, 

respecte i cooperació. La coeducació planteja l’objectiu d’adquirir habilitats i capacitats que permetin 

a l’alumnat una més gran autonomia. La idea d’igualtat d’oportunitats entre nois i noies ha 

d’impregnar l’activitat educativa, per evitar que el medi escolar reprodueixi actituds, errors i 

estereotips sexistes (en el llenguatge, els continguts, els gràfics i il·lustracions del material, etc.) que 

encara són presents en la nostra societat. 

3.5. EDUCACIÓ PER A LA MULTICULTURALITAT 

L’institut vol promoure el coneixement i respecte entre totes les cultures i grups humans, 

especialment entre els que són presents al centre. Aquest coneixement i respecte han de promoure 

una convivència entre iguals en drets i deures. Així es pot arribar a descobrir la diversitat cultural 

com un enriquiment per a tots, sense que generi privilegis ni marginacions. 

3.6. EDUCACIÓ EN LA CULTURA CATALANA 

La llengua d’ús habitual a l’institut Rafael Campalans és el català, tant pel que fa a les comunicacions 

externes com internes. També és la llengua vehicular i de l’ensenyament i, com a tal, és l’idioma 

que s’ensenya als alumnes d’altres procedències lingüístiques a fi que puguin seguir amb normalitat 

les classes i relacionar-se amb els altres membres de la comunitat educativa. El tractament de les 

altres llengües està establert en el Projecte Lingüístic de Centre (PLC).  Conjuntament amb això, 

creiem important que els alumnes coneguin el fet cultural català en totes les seves més diverses 
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manifestacions (històrica, social, econòmica, artística...), per tal de facilitar la comprensió del seu 

entorn i afavorir els seus sentiments d’identificació envers aquesta realitat cultural.  

3.7. CONVIVÈNCIA, CONFIANÇA I COMUNICACIÓ 

La comunitat humana que conforma el centre (Personal d’Administració i Serveis (PAS), alumnes i 

professors, famílies, institucions, empreses...) ha de conviure i treballar en condicions d’harmonia i 

satisfacció, per això a l’institut Rafael Campalans es treballa per conservar un clima de relacions 

interpersonals positives, fomentant el diàleg i l’empatia, tot mantenint oberts sempre els canals de 

comunicació i col·laboració entre les persones. Aquest ambient positiu ha de ser extensible a totes 

les relacions humanes que es creïn en el centre (aules, Departaments, claustre...).  

3.8. EQUILIBRI ENTRE L’AUTONOMIA I L’ACOMPANYAMENT  

Desenvolupar al màxim l’autonomia de l’alumnat és una de les fites del personal del centre, 

promovent estratègies i activitats encaminades a fer de cada un d’ells i elles persones capaces de 

relacionar-se per si mateixos amb la complexitat de l’entorn amb les màximes garanties d’èxit. Al 

mateix temps, però, entenem que l’acompanyament per part del professorat ha de ser actiu sempre 

que les circumstàncies ho requereixin, esdevenint així referents a seguir i persones en qui l’alumnat 

trobin el suport necessari.   
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