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0. CONTROL DE CANVIS 

 

Data Versió Què modifica de les versions anteriors? 

0 9 / 1 2 / 1 0 1.0 

Versió inicial. No hi ha cap versió anterior. 

Aquest document de Plantejament Institucional queda inclòs al 

Projecte Educatiu de Centre de l’ Institut La Serreta. Els valors ja 

estaven definits al PEC. 

02/02/14 2.0 

Versió que actualitza l’anterior. 

S’han afegit el punt 6 d’objectius, que fa referència al MGQ i 

Pla Estratègic. S’ha modificat el marc normatiu. 

 

 

1. INTRODUCCIÓ AL PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL1 

 

El plantejament institucional d’un centre educatiu és l’explicitació dels valors 

compartits que regeixen el seu funcionament, la definició de la raó de ser i la visió 

compartida de l’ institut que ens agradaria ser. Tot plegat, estableix qui som i com 

volem ser en una perspectiva de mitjà i llarg termini. 

 

Per valors s’entenen els principis ètics i de funcionament que guien la presa de 

decisions i el treball quotidià del centre educatiu.  

 

La missió fa referència a allò que és i allò que fa i defineix la seva raó de ser, la finalitat i 

el propòsit fonamental a assolir davant de tots els col·lectius que tenen interessos 

directes a l’ institut. Estableix la relació entre l’ institut (oferta educativa) i l’alumne des 

de la perspectiva d’aquest, en funció dels valors i beneficis que rep. La missió serveix 

de marc, de guia per valorar en qualsevol moment la identitat i la coherència de l’ 

institut. Ha de respondre a 3 preguntes: Què és fa?, Per a què és fa?, Per a qui és fa? 

 

La missió d’un centre educatiu hauria de comprendre: 

- Com s’entén el nucli essencial de la seva activitat que és l’ensenyament-

aprenentatge i l’educació; 

- Els serveis  que s’ofereixen per a desenvolupar de forma satisfactòria les 

activitats educatives; 

- La tipologia de l’alumnat a qui es dirigeix els seus serveis. 

 

La visió és la imatge compartida pels seus membres sobre què volen que sigui el centre 

en un futur, l’estat futur desitjable. Resumeix el que l’ institut es proposa aconseguir i és 

el referent que ha de guiar les seves decisions estratègiques. Ha de recollir els objectius 

a mitjà termini i/o llarg termini. Ens diu com vol veure’s l’ institut en relació amb la 

satisfacció dels seus usuaris actuals i potencials, respecte dels seus serveis actuals i 

futurs, respecte de la satisfacció del seu equip humà i respecte del seu impacte en la 

societat, i també quins resultats es volen assolir en els propers anys. Quan més 

detallada sigui millor es podrà portar a la realitat. 

 

                                                 
1
 Extret bàsicament de: Departament d’Educació (2007). Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic. 

Barcelona: Servei de Difusió i Publicacions. 
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La visió, per tant, fa referència a: 

- Anticipar-se a les noves necessitats; 

- Preparar alumnes per una societat sotmesa al canvi permanent; 

- Ofertar serveis útils a les famílies i la societat; 

- Oferir millores educatives concretes. 

 

2. MARC REFERENCIAL 

 

L’ Institut La Serreta és un centre docent sostingut amb fons públics, dependent del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’imparteixen 

estudis d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Batxillerat Artístic i Formació 

Professional Específica de Grau Mitjà i Superior, i es realitzen, si el Departament ho 

demana i des de l’ institut és factible, les Proves d’Accés a Cicles Formatius i les Proves 

per a l’Obtenció de Títol de Cicles Formatius. També realitzàvem el Procés de 

l’Acreditació de Competències Professionals de Formació Professional substituït per la 

participació en el Programa Qualifica’t, després Acredita’t, que inclou les accions de 

Formació d’Unitats Formatives a persones o col·lectius que es troben fora del sistema 

educatiu, la Validació de la formació impartida per empreses o entitats i la Validació 

de l’experiència laboral. Tota la nostra oferta inclou les diferents modalitats i titulacions 

que el Departament d’Ensenyament autoritza per a cada curs escolar. 

  

El centre té convenis de col·laboració amb altres entitats, Clubs Esportius del municipi i 

Normalització Lingüística de Rubí, als quals cedeix les instal·lacions per a entrenar i fer 

les classes als diferents grups de nivell respectivament.  

 

El centre sempre ha apostat per la bona imatge i la qualitat del servei. D’aquesta 

manera les instal·lacions es conserven en perfecte estat i els equipaments d’aules 

específiques són garantia d’un ensenyament de qualitat.  

 

Cal destacar l’aposta per les noves tecnologies mitjançant el desenvolupament 

d’Informatització Integral de l’ institut amb la utilització d’Intranet, l’aplicatiu Moodle, 

l’equipació informàtica a totes les aules i la progressiva incorporació de les TIC al 

centre.  

 

3.  MISSIÓ 

 

L’ Institut com a centre públic del Departament d’Ensenyament projecta la normativa i 

instruccions que estableix aquest dins del marc d’autonomia que li permet. Amb 

projecte educatiu propi i valors ben definits facilita ser un centre obert, pluralista i 

democràtic, inserit en el nostre municipi, al servei d’una educació integradora que 

fomenta els diversos àmbits de cada persona: l’autoestima, l’autonomia, el rigor 

científic, la tolerància i el respecte així com el desenvolupament d'aprenentatges. 

 

Els nostres objectius principals de la funció educativa es basen en quatre eixos: 

- La cohesió social mitjançant la pràctica de la convivència del grup social; 

- La igualtat d’oportunitats atenent el desenvolupament de la personalitat de 

cada alumne en el terreny més adient a les característiques  personals; 
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- L'adquisició de coneixements i d'hàbits de treball manual i intel·lectual i 

d’expressió artística i motriu, que permetin als noi/es  accedir a nivells d'estudis 

superiors o a la preparació final per afrontar la realitat social del treball; 

- La formació de tots els membres de la nostra comunitat educativa en la 

utilització adequada dels nous mitjans tecnològics. 

 

Els nostres propòsits amb relació als seus grups d’interès són: 

- En relació a l’alumnat: El desenvolupament de competències bàsiques i 

competències professionals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics 

de les humanitats, l’art, la ciència, la tecnologia, la tècnica i la cultura. També 

desenvolupa aquells valors que considerem imprescindibles a tot ciutadà de la 

nostra societat; 

- En relació a la família: L’orientació i l’assessorament a la família respecte 

l’educació que estan rebent els seus fills, i  la seva participació i implicació en el 

procés educatiu; 

- En relació a la societat: L’educació per a la pau, la solidaritat i de valors 

democràtics respectant els Drets Humans i dels Pobles; 

- En relació a l’equip humà de l’ Institut: La coordinació dels equips docents, de 

departament i de la resta de grups de treball creant un entorn dinàmic que 

faciliti la participació en el funcionament del centre i que afavoreixi la millora 

contínua de les nostres accions; 

- En relació al Departament d’Ensenyament: L’aplicació, el desenvolupament i 

compleció del disseny curricular establert per les autoritats educatives i la 

informació al Departament d’Ensenyament de les necessitats detectades en 

cada grup d’interès. 

 

4.  VISIÓ 

 

L’ Institut vol ser: 

 

Una comunitat educativa de caràcter inclusiu i fortament arrelada al nostre municipi i 

comarca. 

 

Un centre de referència educativa amb iniciativa i dinamisme, que educa i forma 

persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta manera 

per la societat. 

 

Un Institut orientat cap a l’excel·lència educativa basat en una cultura de qualitat,  

d’esforç i d’innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn 

sociocultural, econòmic i sectorial. 

 

Un Centre de Referència de la família Professional de Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat per a la comarca i arreu de Catalunya, Integral en la formació inicial, 

ocupacional i contínua i Experimental de noves qualificacions que sorgeixen a la 

nostra societat en un sector que dia a dia té més demanda. 

 

Un Centre de Referència de la família Professional d’Imatge Personal per a la comarca 

reconegut i amb projecció al sector. 
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L’ institut defineix els següents objectius generals, que es tindran presents, de manera 

permanent, en totes les activitats del centre, documents de centre, programació 

d'aula i forma diària d’actuar i de portar les relacions entre els diversos estaments i 

persones de l’ institut. Aquests són: 

 

a) Realitzar una educació integral, tenint en compte tots els aspectes  necessaris 

en la formació dels alumnes; 

b) Inculcar a l’alumnat d’una formació adequada a les actituds, valors i normes 

de la nostra societat (democràcia, pluralisme, tolerància i solidaritat); 

c) Capacitar a l’alumnat per la seva posterior integració com a persones adultes 

en la societat i per la seva  inserció laboral, facilitant el coneixement de la 

realitat del nostre municipi i comarca; 

d) Aconseguir que els alumnes en el seu conjunt adquireixin els coneixements 

instrumentals, específics i complementaris pels diferents nivells dels 

ensenyaments secundaris: ESO, Batxillerats i Cicles Formatius; 

e) Vetllar per tal que l’oferta curricular  educativa contingui propostes vinculades 

a l’entorn comunitari i laboral; 

f) Treballar la coeducació per tal d’evitar les conductes sexistes; 

g) Desenvolupar un programa d’educació per la Pau; 

h) Sensibilitzar a l’alumnat davant la realitat intercultural; 

i) Educar per a la salut; 

j) Educar pel respecte al medi ambient; 

k) Treballar la cohesió en el grup, el treball en equip i el respecte als companys/es 

i al seu treball. 

 

5.  VALORS 

 

Els valors del nostre Institut, definits al Projecte Educatiu de Centre són: 

- L’educació com a procés integral. L’ Institut entén l'educació com un procés  

integral de la persona, sobrepassant plantejaments exclusivament instructius. 

Educant per la pau i la solidaritat. Ensenyant a estimar i respectar la pròpia 

persona i la dels altres,  i a protegir l'entorn natural i urbà, evitant qualsevol 

acció o actitud que pugui conduir al seu deteriorament. 

Entre els valors i actituds sobre els quals pensem fonamentar  la nostra acció 

educativa, destaquem, especialment: el compromís amb el conjunt de valors 

democràtics (foment d'un tarannà obert, tolerant i participatiu), la justícia, la 

solidaritat i l'esperit de cooperació, el respecte a un mateix i als altres, el rebuig de 

les actituds discriminatòries i elitistes, el reconeixement de la diversitat cultural, el 

respecte al medi ambient, l'exercici de la llibertat lligat al sentit de la 

responsabilitat, el desig de saber desinteressat, el valor de l'esforç destinat a la 

pròpia superació personal i la dels qui ens envolten, el gust per la feina ben feta, 

l'esperit constructiu, el pensament creatiu, la comprensió i confiança entre els 

membres de la comunitat educativa, l'autonomia i la iniciativa personal, la 

corresponsabilització i participació activa en la cura i conservació dels 

equipaments del centre; 

- Pluralisme i valors democràtics. L’ Institut fa seus els valors democràtics establerts 

en la Constitució i l'Estatut. És, per tant, respectuós amb  els Drets Humans i dels 

Pobles. Partim de la realitat pluralista de la nostra societat, convençuts que les 
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diversitats culturals, socials i ètniques són un fet enriquidor i no discriminatori, i 

per tant contrari a la xenofòbia i al racisme. 

Respectem el pluralisme d'opinions i la crítica constructiva, així com el 

pluralisme religiós i ideològic. 

El Centre assumeix la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del 

conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i 

democràtica, i procura que aquesta formació abasti totes les dimensions 

importants d'una educació integral. Es per això, que es vetlla perquè la vida de 

relació en el centre s'orienti pels camins de la tolerància, la llibertat, la 

responsabilitat i el diàleg, a la vegada que es treballa perquè aquests valors 

serveixin de fonament a qualsevol activitat educativa i s'incorporin a la seva 

programació; 

- La coeducació. L’ Institut és coeducatiu, per tant, va més enllà de 

l'ensenyament mixt i treballa per la igualtat i per eliminar les  discriminacions. 

Entenem la coeducació com el procés d'educar per a la igualtat sense 

discriminació per raons de sexe. És per això que posem especial cura perquè la 

programació dels continguts i activitats educatives no sigui discriminatòria, 

perquè els nois i les noies tinguin les mateixes oportunitats d'instrucció i 

orientació i perquè puguin participar en la vida del centre amb el mateix grau 

d'igualtat i responsabilitat. 

També es té en compte el contingut dels llibres de text, lectures 

complementàries o d'altres materials en el sentit que no presentin imatges 

discriminatòries o estereotipades en els papers o rols tipificats tradicionalment 

com a femenins o masculins. Actuem amb la màxima naturalitat en totes les 

situacions d'agrupament d'alumnes, procurant sempre la complementarietat i 

mai la separació per raó de sexe. Tanmateix s'actuarà sense prejudicis de cap 

mena a l'hora de l'orientació professional a l'alumnat; 

- La diversitat. Entenent la diversitat com a la natural diferència entre les persones 

(capacitats, actituds, llengua, entorn social...), que aporta riquesa als grups 

humans, assumim, com a centre, la diversitat d’alumnes com una 

responsabilitat de tothom; 

- La llengua. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ 

Institut. El Centre opta pel català com a llengua vehicular i d'aprenentatge del 

procés educatiu i d’ús administratiu per la qual cosa adequa tots els mitjans i 

recursos perquè el català sigui la llengua de comunicació en aquests àmbits. 

Alhora, vetlla perquè tot l'alumnat assoleixi un domini satisfactori de la llengua 

castellana. Donat  que la tolerància és un dels valors que orienten les relacions 

interpersonals en el Centre, cap membre de la comunitat educativa no podrà 

ser discriminat per la seva llengua. Aquest Centre vetllarà especialment per 

atendre les mancances dels alumnes i del personal del Centre pel que fa al 

coneixement del català; 

- La confessionalitat. El centre es manifesta aconfessional, amb voluntat laica i 

pluralista. Es considera la religió com un fet social, cultural i històric, que es 

fonamenta en la llibertat individual, i, per tant el Centre es mostra respectuós 

amb conviccions religioses tant dels professors com dels alumnes i les seves 

famílies. És per això que no fem cap adoctrinament ni permetem cap mena 

d'intransigència o fanatisme que pugui ser discriminatori per a cap alumne/a, la 

seva família, el professorat o el personal d'administració i serveis; 
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- Model de gestió participativa. La idea d'un Institut democràtic implica la 

necessitat d'una participació real i efectiva en la seva gestió de tots els 

estaments que la componen (professors, alumnes, famílies i PAS), per mitjà dels 

representants elegits per cada un d'aquests estaments. Atorga una gran 

importància als procediments i vies de comunicació interna i externa. 

S'utilitzen mecanismes democràtics en la presa de decisions i en la resolució de 

conflictes i s'afavoreix totes aquelles iniciatives orientades a millorar la 

coherència pedagògica, l'eficàcia en l'execució de les tasques programades, 

el treball en equip, la coordinació pedagògica i la recerca/investigació 

educativa. També es vetlla perquè la relació, el diàleg i l'intercanvi d'informació 

entre els diferents estaments que configuren el centre sigui prou fluïda i flexible 

com per generar entre les persones que integren la comunitat educativa 

actituds de confiança i col·laboració mútues; 

- L’ús de les noves tecnologies de la informació. En la societat catalana del segle 

XXI l’aprenentatge de l’ús de les noves eines informàtiques esdevé 

imprescindible. En aquest sentit i per fer front als reptes de la nova societat 

considerem especialment important la informàtica i les telecomunicacions com 

elements del quefer quotidià dels alumnes del nostre Institut. La realització 

d’una revista de centre que hauria poder ser accessible digitalment adquireix 

aquí tot el seu significat com a element vertebrador de La Serreta. 

 

5. OBJECTIUS DE CENTRE 

 

Són els expressats a les respectives addendes del Pla Estratègic i a la Política de 

Qualitat (veure pàgina 11 del Manual de Gestió de la Qualitat). 

 

 

6. MARC NORMATIU 

 

DOCUMENT CONTINGUTS ORGANISME GENERADOR 

PEC 

- Ideari i objectius 

- Principis organitzatius 

- Principis pedagògics 

- Projecte lingüístic (en elaboració) 

- Equip directiu 

- Comissió qualitat 

- Departaments didàctics i de 

formació professional 

- Claustre 

MANUAL DE 

GESTIÓ DE LA 

QUALITAT 

 

- Política de Qualitat 

- Objectius 

-Equip Directiu 

- Comissió de Qualitat 

- Coordinació de Qualitat 

PLA 

D’AUTONOMIA 

DE CENTRE 

Pla Estratègic 

 

Objectius, activitats, temporització 

(Addendes de cada curs) 

- Equip Directiu 

- Comissió de Qualitat 

 

 

 

 


