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Els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al 

ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis 

democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. 

 
LLEI 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC) 

 

El PEC ha de vetllar pel desplegament del currículum 

competencial en cada àmbit i ha d’assenyalar els passos 

fonamentals per a l’assoliment de les competències per part dels 

alumnes. 
  Decret 187/2015, de 25 d'agost 

 

La innovació és un dels motors de progrés del sistema educatiu i 

un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva 

adequació als reptes que l'evolució social planteja. El seu objectiu 

últim és la millora en la qualitat del sistema educatiu i de la seva 

equitat.  
Decret 150/2017, de 17 d'octubre 

 

Un bon projecte educatiu ha de servir per desenvolupar un procés 

planificat de millora, fonamentat en la teoria, recerca i pràctica 

educativa, que asseguri que cada alumne desenvolupi al màxim 

les seves capacitats i competències. 
Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol 
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I. MARC LEGAL 
 
 
  

El present Projecte educatiu de centre s’emmarca dins de la normativa legal 

vigent la qual, actualment, té com a referents principals: 

 
el Decret 187/2015, de 25 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments de l'educació secundària obligatòria i l' Ordre ENS/108/2018, de 

4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els 

requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria. Per 

als centres educatius sostinguts amb fons públics, també és vigent el Decret 

150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un 

sistema educatiu inclusiu. 

 

L’organització general de l’institut Torredembarra concordarà, doncs, amb els 

principis rectors recollits en les Instruccions d’inici de curs per a 

l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació 

secundària (2018/2019) i es regirà pels objectius educatius prioritaris de millora 

de resultats educatius i increment de les condicions d’equitat amb què el centre 

els aconsegueix  -sempre en benefici de la qualitat de l’ensenyament i de la 

cohesió social.  

 

Més concretament, els documents marc de referència són:  

• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació . 

• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent.  

• Decret 29/2015, de 3 de març, que modifica alguns decrets anteriors 

sobre la direcció de centres. 

• Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments del batxillerat.  

• Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el 

currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.  



 5 

• Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per 

definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents  

• Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària obligatòria.  

• Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a 

l'educació secundària Objectius prioritaris del sistema educatiu i projecte 

educatiu de centre. Aquesta Ordre està modificada per l'Ordre 

ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 

13 de juny, per la qual es determinen el  procediment i els documents i 

requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària 

obligatòria. 

• Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i 

diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 

particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. Aquesta 

Ordre està modificada per l'Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de 

modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 

d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva 

adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat 

nocturn.  
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II. REFLEXIONS INICIALS 

 
 

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com 

funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien 

d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i, d'acord amb 

les conviccions pedagògiques dels seus docents, explicita les línies d'atenció a 

la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres 

d'organització, que es concretaran al projecte curricular de centre i als horaris i 

assignacions de grups de cada curs, i distribueix funcions entre els membres 

de la comunitat educativa. 

 

Tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar 

de projecte educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, 

que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la 

identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit 

amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el 

màxim aprofitament educatiu. 

 

Aquest document, doncs, serà la base de les programacions dels professors i 

de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a l'institut i serà 

objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de garantir que, com 

a constitució educativa que és, s'adeqüi a les lleis vigents sobre educació i a 

les lleis generals del país. 

 

En el marc dels objectius prioritaris del sistema educatiu, l’Institut 

Torredembarra vetllarà especialment per mantenir i consolidar i, si escau, 

millorar els aspectes generals següents: 

1. L'equitat i l'excel·lència de l’ESO. 

2. L’excel.lència del Batxillerat. 

3. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les matèries 

de l'ESO que ha de tenir com a finalitat central el desenvolupament de 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Projecte_curricular_de_centre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3
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les competències bàsiques en l'alumnat i que comporta, entre altres 

qüestions: 

a. L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió i 

d’expressió oral i escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i 

instruments de càlcul i en la resolució de problemes, i 

d’autonomia en l’aprenentatge en l'ensenyament obligatori. 

b. La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, 

potenciant l’ús comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a 

eina d’accés al coneixement també en continguts de matèries no 

lingüístiques. 

c. La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació 

de les diferents matèries del currículum. 

d. La coordinació de les diferents matèries d’un curs entre el 

professorat que forma cada equip docent per tal de potenciar la 

transversalitat dels coneixements i fomentar àmbits de treball 

interdisciplinari. 

e. La integració dels diferents tipus de continguts per part de 

l’alumnat i el seu ús efectiu en diferents situacions i contextos. 

f. La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de 

continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, 

l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés 

a la informació i el gust per la lectura. 

g. La coordinació amb el professorat de primària per afavorir la 

coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges 

dels alumnes. 

h. La interrelació entre els equips docents dels ensenyaments 

obligatoris i postobligatoris. 

 

4. L’escolarització inclusiva de l’alumnat, atenent des d’un plantejament 

global de centre les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre 

que sigui possible i adequat, la màxima participació de tot l'alumnat en 

els entorns escolars ordinaris. 
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5. L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de 

comunicació en les actuacions docents i administratives del centre. 

L’impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix 

vertebrador, s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les 

altres llengües i la resta del currículum. 

 
6. La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i 

característiques individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant 

l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades.  

 
7. L'emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a 

l'autoconeixement de l'alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació. 

 

8. Així mateix, l’institut Torredembarra té en funcionament una carta de 

compromís educatiu amb les famílies. En aquesta carta s’expressen els 

compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir per tal de 

garantir la cooperació entre les accions educatives d’ambdues parts en 

un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el 

desenvolupament de les activitats educatives. 

 

 

A més, el projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, el desenvolupament 

dels elements següents: 

a) l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els 

plantejaments educatius. 

b) Els procediments d’inclusió educativa, els valors i objectius que 

regeixen l’aprenentatge de la convivència i altres actuacions que 

caracteritzen el centre. 

c) Els indicadors de progrés pertinents, que han de referir-se a elements 

de context, recursos, processos i resultats i que han de ser revisables 

periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre. En 

qualsevol cas, se n’han d’incorporar de relatius a resultats o rendiments 

acadèmics d’acord amb el que determini l’Agència d’Avaluació i 

Prospectiva de l’Educació. 
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d) La concreció i el desenvolupament dels currículums. 

e) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 

 

Al principi d’aquestes reflexions inicials, dèiem que el  PEC l'entenem com  un 

instrument per a la gestió que, coherent amb el context escolar, definirà el trets 

d'identitat del centre, formularà els objectius que es persegueixen i 

n’expressarà l'estructura organitzativa de què ens dotem per tal d’aconseguir-

los. Per tant, i segons les consideracions especificades en els paràgrafs 

anteriors, dividirem aquest document en aquests quatre grans apartats:  

- presentació i anàlisi de l’entorn 

- trets d’identitat de l'Institut,    

- estructura organitzativa, i 

- objectius que pretenem assolir. 

 

 

______________________ 
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III. PRESENTACIÓ I ANÀLISI DE L’ENTORN 
 

 
 
El projecte educatiu ha d’incorporar el caràcter propi del centre. El caràcter 

propi ha de respectar els principis rectors del sistema educatiu i, per als centres 

de titularitat pública, el caràcter propi és el definit a l’article 93 de la Llei 

d’educació que esmentàvem en el marc legal d’aquest document. 

 

 

III.1. Història de l’INS Torredembarra. 
 
No podem cercar la història del nostre institut en la seva actual ubicació ja que 

els nostres orígens es troben en un edifici que, tot i ser molt semblant a l’actual, 

està situat més a prop del poble, al costat d’una antiga fàbrica. L’any 1984 va 

aparèixer el nostre nom oficialment en un edifici on solament s’impartien cursos 

de Formació Professional. Dos anys més tard, però, vam passar a ser un 

Institut d’Educació Secundària.  
L’any 1989, la seu de l’institut va passar a l’avinguda Sant Jordi número 1 on 

s’havia construït un edifici per encàrrec de l’Ajuntament, més gran i espaiós que 

l’anterior. Però els trasllats no havien acabat, i finalment es va establir la seu de 

l’IES Torredembarra al seu emplaçament actual l’any 1996, a l’Avinguda Sant 

Jordi 62-64. 

 

III. 2. Descripció del Centre. 
 
L’edifici de l’Institut Torredembarra no és una construcció qualsevol. És una 

edificació dissenyada per un arquitecte de renom: Josep Llinàs Carmona 

(Castelló, 1945). Aquest arquitecte, projector d’altres edificis importants com 

l’Ajuntament de Vilaseca, les Facultats de Dret i l’Escola d’Enginyeria de 

Camins de Barcelona -a nivell de Catalunya-, o del far de Torredembarra, al 

nostre propi poble, va dissenyar i modelar l’edifici. Pel seu treball en el nostre 

institut, ell i l’edifici van rebre el Premi d’Arquitectura FAD de l’any 1997. 

 

L’edifici de l’institut està situat a la banda sud de la població, damunt del turó 

més alt de Torredembarra, cosa que fa gaudir professors, alumnes i personal 



 11 

no docent de magnífiques vistes en sortir al pati o en mirar per la finestra. Es 

pot contemplar tota la platja de la Paella i gairebé tot el poble, a més de les 

vistes cap a les muntanyes de l’interior. 

L’institut està format per un total de quatre plantes: una a nivell del terra, una a 

sota i dues més amunt. La forma de l’edifici per dintre descriu un gran pati 

interior flanquejat per passadissos en tots els nivells en els quals conflueixen 

les portes de les aules. Al nivell més inferior, al centre del pati, hi ha un petit 

jardí que dona un toc natural a la sobrietat de l’edifici. El pati o zona d’esbarjo 

està dividit en tres nivells i està format per pistes on es pot practicar futbol o 

bàsquet, jugar a ping-pong o seure a les grades. Creuant el pati hi ha una font i 

per aquesta banda es pot accedir a la zona de l’edifici on els i les alumnes 

poden fer deures o treballs en grup, és l’antic menjador. A l’hora del pati també 

poden anar a la biblioteca per obtenir el préstec de llibres o per a estudiar en 

silenci i individualment. L’entrada a l’institut es pot realitzar per dues portes: una 

central, que és l’assignada als alumnes i que va cap a la biblioteca, la 

consergeria i les escales principals; i una altra, que va dirigida a secretaria i als 

departaments administratius, i que també és la dels professors i professores i 

de la resta de personal. 

 
Vist des de fora, l’edifici té una 

aparença de castell blanc 

modern, amb la seva torre (el 

quart pis) i els terrats, des d’on 

abans es prenien les mesures 

meteorològiques, però on  actu-

alment no es permet l’accés per 

una possible manca de 

seguretat). De fet, a diferència 

dels castells, per dintre està fornit d’espais oberts i de grans finestrals que 

alleugereixen les hores de treball a tothom. Com que està construït de cara al 

mar té una estètica bàsicament mediterrània: ampli, blanc i lluminós, i obert al 

blau de fons.  
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III.3. Instal.lacions 
 
L’institut compta amb un menjador, i cuina propis, situats a l´interior de l´edifici, 

però actualment, sense el servei de menjador escolar, es destinen a altres usos 

necessaris. També són a l’interior: les aules generals i les específiques, la 

secretaria, els despatxos, els departaments, un parell de petits magatzems, la 

biblioteca, la consergeria i la sala de professors. A l’exterior, al costat de les 

pistes esportives, hi ha el gimnàs i els vestuaris. La superfície aproximada 

depassa els cinc mil metres quadrats. 

L’ús i el manteniment de qualsevol instal·lació i/o equip suposa per a l’ institut 

Torredembarra un indicador de qualitat per sí mateix: 

- es procura que espais i equips siguin rendibilitzats al màxim (per 

exemple no queda ni una hora lliure a les aules d’informàtica), 

- el secretari s’encarrega de la conservació i el manteniment de 

l’edifici,  

- tots els equips i totes les aules específiques tenen les seves Normes 

d’ús, 

- les instal·lacions estan senyalitzades segons els protocols de 

prevenció de riscos laborals (se n’encarrega un coordinador), 

- el servei de neteja el tenim contractat amb una empresa privada. 

- Totes les aules compten amb servei informàtic (ordinadors i canons, 

algunes aules tenen pissarres digitals…)  

 
De cara al futur pretenem continuar la tasca d’informatització de les d’aules 

(més pissarres digitals…) I, sobretot, la tasca de manteniment del centre: 

arranjament dels sostres, viabilitat de la calefacció, arranjament del sòl del 

gimnàs, manteniment de la pintura de parets i portes (dels lavabos sobretot). 

També cal reposar el material o mobiliari malmès, pal·liar els defectes 

ocasionats per la mala canalització de les aigües residuals… Tot plegat són 

unes tasques rigoroses i constants que necessiten d’una contínua atenció però 

que contribueixen a la bona imatge del centre. 
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III. 4. Ensenyaments i escolarització 
 
L’Institut Torredembarra és un centre públic d’ensenyament secundari que 

ofereix estudis reglats d’ESO (amb una mitjana d’unes 20 unitats, segons el 

curs) i batxillerat en les modalitats de ciències i tecnologia, i humanitats i 

ciències socials (2 unitats en règim diurn), i en la modalitat d’arts plàstiques i 

disseny (mitja unitat em règim diurn). El centre acull cada curs una mitjana que 

ratlla els sis-cents alumnes.  

 

 
III. 5. Professorat 
 
La plantilla dels darrers tres cursos la formen una mitjana de cinquanta-sis 

professors i professores. Fins fa uns cursos era força estable, en el sentit que 

la majoria ocupaven plaça amb caràcter definitiu. Però, de fa quatre cursos – i 

arran de jubilacions i de canvis de destí- entren al centre una mitjana de 

catorze/divuit professors nous. Una petita part la constitueixen professors en 

comissió de serveis que han pogut romandre al centre els últims cinc anys i un 

percentatge de professorat és interí; alguns han repetit destinació des de fa dos 

cursos. Durant els darrers anys, doncs, cada curs s’incorporen al centre uns 

dotze/catorze professors i professores nous. Cada curs cal preveure aquestes 

noves incorporacions, per donar-los una bona acollida i per a poder continuar 

amb garanties d’èxit el projecte educatiu del centre. 

Una tercera part del claustre fa més de vint anys que es dedica a la professió 

docent; la seva experiència és dilatada i coneix abastament el funcionament del 

centre. A aquest grup de professorat cal sumar-hi els nous relleus: un grup de 

professorat jove que acaba de conformar la idiosincràcia i el caràcter de la 

institució. Hi ha, doncs, un evident relleu generacional de professorat jove que 

està canviant progressivament el perfil de la plantilla i hi incorpora un 

dinamisme que es compagina de forma molt positiva amb l’experiència general. 

L’actual model de centre es deu a la bona pràctica educativa d’ambdós grups 

de professionals. 

 

La plantilla sembla que torna a estabilitzar-se, i això facilita d’organitzar una 

estructura sòlida, funcional i eficaç. La planificació a llarg termini és habitual en 
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la gestió del centre i els mecanismes de millora es fan a partir de resultats 

consolidats curs rera curs. 

 

Pel que fa a la distribució per sexes de la plantilla, les dones representen el 

59% del claustre i els homes el 41%.  
 
 
III. 6. L’ entorn. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipi de Torredembarra està situat a 12 km de Tarragona i a 80 km de 

Barcelona. A més, la vila de Torredembarra és propera a molts punts d'interès 

turístic de la Costa Daurada i gaudeix també d’extenses platges mediterrànies. 

 

L’origen de Torredembarra és medieval, pagès i mariner. Les primeres dades 

demogràfiques daten de 1320. El municipi està format per diversos nuclis de 

població i barris diferents que reben diversos noms: Clarà, els Munts... tot 

plegat fa que el poble ocupi en total una extensió de 857,8 hectàrees.  

 

Torredembarra és un poble amb una història interessant i això li ha donat 

l'oportunitat d'albergar edificis plens de significat. La major part d'aquests 

edificis es concentren en el nucli antic, i tenen una gran riquesa arquitectònica i 

artística.  A més, Torredembarra va ser un poble situat al costat de la ciutat 

romana de Tarraco; per tant, s´hi conserva també l'empremta romana. 

 

Amb el temps, Torredembarra s'ha consolidat com una plaça destacada 

d'estiueig, no només amb gent de pas, sinó sobretot amb segones residències. 



 15 

Actualment la població de Torredembarra és de 15.5001 habitants, però a 

l’estiu aquesta xifra augmenta moltíssim.  

 

Com a serveis urbanístics, Torredembarra consta d´un port esportiu, d´un 

carrer principal amb diversos comerços, i d´un gran passeig marítim molt 

transitat pel turistes. D´altra banda, hi ha una gran oferta gastronòmica i moltes 

possibilitats lúdiques, com ara activitats nàutiques i esportives, visites culturals, 

rutes naturals, zones comercials... Hi destaca, doncs, el sector turístic i de 

serveis. 

 

 
 
 
Torredembarra és el nucli principal de la zona coneguda com a Baix Gaià, té 

dos instituts públics d’educació secundària i tres escoles de primària.  L’entorn 

d’influència del nostre institut és tot el centre de la població i el barri sud. I a 

efectes de matriculació no hi ha adscripcions, sinó que formem part d’una “zona 

única”.  

L´àrea en la qual es troba ubicat l’institut és ocupada majoritàriament per 

urbanitzacions de  cases unifamiliars i xalets, però és molt propera al casc antic 

i al nucli del poble. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 15.460 habitants, l’any 2016, segons l’Institut Nacional d'Estadística d'Espanya. 

http://www.ine.es/en/wel/faq_en.htm#3
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Torredembarra és en una zona que s´ha anat poblant densament durant els 

darrers anys i hi continua aquest procés d´expansió urbanística i demogràfica. 

Passa el mateix amb els pobles del voltant, i els darrers dos cursos s’han fet 

dos instituts nous en pobles veïns (Altafulla i Roda de Berà). 

La majoria dels alumnes són actualment de Torredembarra, però encara en 

provenen d´Altafulla, de Creixell, de Salomó, de La Pobla, de la Nou, de la 

Riera, de Roda de Berà, de Calafell i del Vendrell. L’institut compta amb el 

servei de transport per als alumnes d’ESO de la zona que ens correspon. 

 

La població i els habitatges de l’entorn d’influència de l’institut són heterogenis: 

hi ha cases unifamiliars, xalets, cases centenàries pròpies de nucli rural i blocs 

nous. Hi conviuen majoritàriament famílies autòctones, benestants -d’estrats 

socials mitjà o mitjà alt- amb algunes famílies immigrants –bàsicament 

magrebines i sud-americanes. Com a altres zones amb economies basades en 

el sector turístic i de serveis, i amb un atur relativament baix, entre els anys 

1997- 2009 hi va haver un increment d’immigració comunitària i 

extracomunitària. Durant els cursos 2010-2012 es va notar una gran davallada 

d’aquesta immigració. A partir de 2013, i arran de la posada en marxa d’una 

escola (Mirades), que acollia bàsicament alumnat nouvingut i estava situada 

prop del nostre institut, s’ha notat un increment d’aquesta tipologia d’alumnat, 

tot i que quan s’incorporen a l’institut, ja han cursat alguns anys de primària. 

L’escola Mirades va tancar l’any 2017 i el seu alumnat va passar a l’escola 

Antoni Roig, la qual tembé abasteix el nostre centre. 

Així, la realitat de la zona d’influència de l’institut s´adiu amb la de l´alumnat tot i 

que l´extracció social i la procedència dels alumnes són heterogènies. Una part 

de l´alumnat es podria encabir en una franja social popular (fins i tot podríem dir 

que un 5% d’aquest alumnat prové de famílies amb greus necessitats 

econòmiques). L’altra meitat correspon a una franja de tipus mitjà i mitjà-alt. 

L’extracció social de les famílies del alumnes de l’institut es correspon als 

estàndards del municipi. Llur economia es basa fonamentalment en el sector 

serveis (69,6%) i altres sectors, com ara construcció (18,8%), la indústria 

(9,9%) o l’agricultura i la pesca (1,8%). 
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Pel que fa al coneixement del català, les estadístiques consultades per elaborar 

el Projecte lingüístic apunten que un 96,6% l’entén, un 76,9% el sap parlar, un 

76,7% el sap llegir, un 53,2% el sap escriure prou correctament en relació amb 

l’edat, i un 5,2% no l’entén d’una manera que li permeti seguir el curriculum 

amb normalitat. Bàsicament des de l’àrea de llengua, però també des de totes 

les àrees, es treballa per reconduir aquesta situació en les generacions 

escolaritzades.  

En resum, l’Institut Torredembarra no ha de tenir cap problema addicional per 

tal d’assolir els indicadors de qualitat que, segons la normativa vigent, 

emmarquen els projectes educatius: l’ús del català com a llengua vehicular, 

l’equitat, la inclusió i l’atenció a la diversitat (el tant per cent d’alumnat 

nouvingut o en situació de risc social és minoritari); i l’excel·lència, la qualitat 
educativa, la innovació i l’emprenodoria, a les quals es podran dedicar la 

majoria d’esforços. 
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IV. TRETS D’IDENTITAT 

 

 

 

Els trets d'identitat són la declaració de principis que l'institut assumeix com a 

propis. Caracteritzen la presa de posició de l'Institut respecte a aspectes 

rellevants en matèries d'educació i formació; són una relació dels principis que 

identifiquen les conviccions de l'institut i que despleguen tots els membres de la 

comunitat educativa en la seva activitat docent. 
 

 

IV.1. Qüestions ideològiques i valors fonamentals 
 

Els centres públics es defineixen d’acord amb els seus valors ideològics, els 

principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i 

professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de 

les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte 

a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors. 

 

Segons les disposicions anteriors, aquest projecte educatiu recull i desenvolupa 

el caràcter propi del centre, el qual queda definit pels aspectes següents: 

 

1. Equitat i excel.lència 
El projecte educatiu ha d’incloure els criteris d’equitat que orientin l’atenció a la 

diversitat d’acord amb els principis de l’educació inclusiva.  

La Llei pretén que la pràctica educativa respongui millor a la diversitat dels 

alumnes catalans, de manera que la institució escolar de Catalunya pugui 

adoptar en tot moment mesures concretes per a satisfer les situacions que 

presenta una societat complexa i canviant com la del segle XXI. Entre els 

objectius prioritaris de la Llei destaca que els centres adeqüin llur acció 

educativa per a atendre la diversitat i les necessitats educatives específiques, 

promoguin la inclusió dels alumnes i s’adaptin millor a llur entorn 

socioeconòmic. 
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L’institut Torredembarra no compta actualment amb una aula d’acollida, però 

s’espera recuperar-la en un futur proper. Compta, això sí, amb d’altres mesures 

organitzatives que potencien l’equitat: desdoblaments de tecnologia, anglès, 

naturals i castellà (a quart d’ESO i batxillerat), grupets “PIM” de reforç de les 

àrees instrumentals (català, castellà i matemàtiques), atencions individuals, 

hores de Suport lingüístic… Aquestes mesures es revisen anualment en funció 

de les necessitats dels alumnes. 

 

D’altra banda, la societat reclama fer possibles al mateix temps els objectius 

d’equitat i d’excel·lència de la nostra educació, que són garantia de progrés 

personal. Les raons d’aquesta exigència renovada les trobem en els àmbits 

educatiu,  social, econòmic i cultural. 

Les raons educatives es fonamenten en la necessitat de millorar el rendiment 

escolar en l’educació bàsica i obligatòria, d’estimular la continuïtat dels 

estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i d’adequar-se als requeriments 

de la societat del coneixement. 

Les raons socials es basen en l’obligació de compensar les possibles 

desigualtats d’origen social a l’interior del sistema educatiu i d’abordar amb 

garanties d’èxit la integració escolar de tots els alumnes. 

Les raons econòmiques són motivades pel requeriment d’una qualificació 

educativa i professional més elevada de la ciutadania per a poder millorar la 

competitivitat de l’economia catalana i possibilitar el canvi del model econòmic 

de Catalunya en un entorn global. 

Les raons culturals i cíviques són impulsades per la voluntat de conformar una 

ciutadania catalana identificada amb una cultura comuna, en la qual la llengua 

catalana esdevingui un factor bàsic d’integració social. A la vegada, tal com 

s’especifica en el projecte lingüístic, el centre vetlla per la correcta adquisició de 

la competència en llengua castellana i en totes les altres llengües del 

currículum (anglès, francès i alemany). De moment, no hi ha prevista cap 

actuació al centre pel que fa a les llengües d’origen, però els alumnes 

magribins de Torredembarra poden aprendre o mantenir l’aprenentatge d’àrab 

mercès al Pla educatiu d’entorn. 

L’Institut Torredembarra,doncs, programa les seves actuacions segons els 

criteris especificats que permetin assolir alhora l’excel.lència i l’equitat. 
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2. Aconfessionalitat 

L'Institut es declara aconfessional i respectuós amb totes les creences: 

- com a centre públic i en el marc legal que prescriu la igualtat en drets 

de tots els ciutadans davant l'Administració de l'Estat (central i 

autonòmica), és respectuós amb les diferents maneres de pensar i és 

obert a tothom, 

- cap família, cap alumne, cap dels treballadors no podrà ser discriminat 

per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religioses, 

- en aquest marc de respecte mutu no hi poden tenir cabuda actituds 

d'adoctrinament, de proselitisme ni de sectarisme. 

 

3. Coeducació 
L'institut assumeix una educació per a la igualtat i potencia una educació 

integral de l’alumnat sense cap tipus de discriminació per raó de sexe.  

Identificar-se amb un principi coeducador, que supera el d'un simple 

enfocament d'enseyament mixt, determinarà una metodologia didàctica que miri 

d'evitar conductes que posin èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l'home 

i a la dona.  

D'acord amb els principis d'igualtat de drets i de no discriminació que inspiren 

l'activitat educativa vetllarem perquè l'ensenyament es desenvolupi en un marc 

de coeducació. Treballarem per a la superació de mites, tabús i diferenciació de 

rols entre l'home i la dona, i fomentarem la informació sobre l'educació sexual.  

Es potenciarà, doncs, la superació dels rols tradicionals d’home i dona, i es 

proporcionarà a l’alumnat imatges diversificades i no convencionals d’un i altre 

sexe. 

 

4. Pluralisme i valors democràtics 
L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb 

la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. 

L'Institut té la responsabilitat que li confereix la societat, de formar els seus 

alumnes en el marc d'un conjunt d'actituds, valors i normes que li són pròpies. 

Les actituds tradueixen a nivell comportamental, el major o menor respecte a 
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uns determinats valors i normes: conducta de compartir, de respectar, 

d'ordenar, d'ajudar, de cooperar... 

De tot això en deriven els següents punts: 

- el respecte al pluralisme 

- el respecte al conjunt dels valors democràtics 

- el respecte als Drets Humans 

- el rebuig a qualsevol tipus de dogmatisme 

- la defensa de la llibertat dels membres de la comunitat educativa per 

manifestar lliurement llurs opinions. 

El pluralisme ideològic s'ha de viure a l’institut partint de la realitat bàsica d'una 

societat plural en el terreny polític, social i econòmic. Creiem que la funció de 

l'Institut és orientar i ajudar els nois i noies en el difícil aprenentatge de la 

convivència i la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries. Els 

professors posaran els nois i noies en contacte amb les diferents opcions, 

sense haver d'amagar les pròpies, ni imposar-ne cap de determinada. 

Estimularem en els/les alumnes els valors de la societat democràtica: 

solidaritat, respecte a l'altre i actitud de diàleg. 

L’institut, doncs, vol orientar l’educació cap a la recerca de tots els aspectes 

que fomentin una educació per a la igualtat i la no discriminació per raons de 

sexe, ètnia, religió, grup social, nacionalitat, capacitats físiques i psíquiques... A 

més, vol promoure els valors que s’entenen com a universalment desitjables: la 

justícia, la llibertat, la benevolència, la tolerància, el respecte i la participació. 

 

5. Identitat cultural 
L’institut pretén donar a conèixer als alumnes la societat on viuen, i despertar 

en ells el respecte i l’estima, des d’una perspectiva humanística universal. 

Es potenciaran contactes amb el medi, i es farà conèixer a l’alumnat la realitat 

lingüística, cultural, històrica i geogràfica que configura el país on viu. L’institut 

potenciarà les sortides culturals i activitats relacionades amb diferents sectors, 

integrant-se en la comunitat i formant-ne part. 
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6. Educació per al medi ambient 

Eduquem els nostres alumnes per tal que adquireixin consciència i valorin la 

preservació del seu medi, tot disposant dels coneixements, els valors, les 

destreses, l’experiència i també la determinació que els capaciti, des de 

l’estima al medi ambient, a fer-se responsables, individualment i col·lectiva, de 

la resolució dels problemes ambientals presents i futurs. 

La comunitat educativa vetllarà per l’estima i conservació del medi ambient. Per 

això es procurarà, per les vies possibles –cicles de conferències, matèries  

optatives, sortides…– el tractament de temes transversals: educació per al 

consum, la salut, el respecte al medi, la seguretat vial, etc. 

 

7. Educació per a la salut 
L’institut ha de ser un entorn que afavoreixi la salut física, psíquica, afectiva i 

social de l’individu. Vetllarà per tal que l’alumnat adquireixi estils de vida  

saludables. El centre disposa d’unes hores en què la infermera municipal està a 

disposició dels alumnes. 

També aportarà informació (conferències, tutories, obres teatrals, activitats fora 

del centre…) i estimularà conductes de prevenció davant els  riscos més greus 

(simulacres…) i freqüents per a la salut individual i col·lectiva. 

 

8. Ensenyament públic. El paper de l’institut 

Malgrat el pessimisme que es desprèn de certs informes que analitzen el paper 

que juguen els centres educatius en el desenvolupament integral del nois i 

noies,  l’institut juga primer un paper de fre a les possibles influències negatives 

dels diferents emissors de l'entorn sociocultural i després opera com a factor 

equilibrador de desigualtats. 

Això es possible mitjançant l'acció educativa pertinent, la qual té capacitat per 

exercir un influx significatiu tant en la forma de pensament com en l'eficàcia 

amb què els alumnes aprenen, fins i tot ajuden a minorar el diferencial formatiu 

que existeix entre alumnes provinents de diferents orígens socioculturals. 

Tot i reconèixer que el factor sociocultural de l'alumne té una influència 

important en el rendiment acadèmic, l'acció educativa que es desenvolupa en 
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el si de l'Institut serveix d'instrument d'equiparació social mitjançant la 

compensació de dèficits personals i contextuals. L'acció educativa de 

l'ensenyament públic influeix positivament en l'èxit dels i de les alumnes per tal 

de realitzar-se, desenvolupar-se i integrar-se en la societat.   

 

9. Les relacions institut-entorn 
 
El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos 

sectors de la comunitat i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir 

en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. 

Per a un bon desenvolupament del procés educatiu, és important que el centre 

col·labori, participi i estigui representat en els àmbits de la zona que li siguin 

propis, amb la finalitat de reforçar la imatge institucional externa.  

Aquesta relació amb l’entorn l’establim segons una doble vessant: 

- Introduint en diferents àrees del currículum la diversitat d’espais, 

ambients, paisatges i escenaris que hi ha a la zona -els Muntanyams, 

el Gaià, la costa, els jaciments romans, els monuments històrics, el 

folklore.... El centre aprofita, doncs, el material pedagògic de l’entorn.  

- Projectant l’institut a través de diversos mitjants per tal que donar-lo a 

conèixer a la comunitat (pàgina web, jornades de portes obertes, 

reunions de pares, xerrades a les escoles i a altres instituts de la 

zona...) 

El centre, a més de tenir representants en el consell escolar municipal, participa 

activament en les activitats del Pla d’Entorn impulsades per l’Ajuntament de 

Torredembarra; aprofita l’oferta del municipi (vela, hípica, ràdio...); i  organitza i 

participa en activitats diverses conjuntament amb les escoles de la zona 

(bicicletada, caminada popular, jornada verda, jornada esportiva a la platja...) 

Aquest projecte educatiu valora, doncs, les característiques socials i culturals 

del context escolar, les relaciona amb la proposta formativa dels alumnes i fa 

que el centre tingui una implicació activa en el seu entorn. 

 



 24 

Per actualitzar aquest projecte educatiu, el centre continuarà tenint en compte 

les característiques socials i culturals del context escolar i, quan s’escaigui, de 

l’entorn productiu, i preveurà les necessitats educatives de l’alumnat. 

 

 

IV.2.  La comunitat educativa 
 
Les Lleis d’educació regulen explícitament els drets, les llibertats i les 

obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat educativa: 

alumnes, pares  i mares, professors, i altres professionals educatius. 

En definir aquests drets i aquestes obligacions dels subjectes del sistema 

educatiu, la Llei estableix els límits que separen uns drets d’uns altres, els 

criteris i els principis que hi intervenen i les garanties necessàries per a aplicar-

los correctament. En tot cas, aquest projecte educatiu es compromet a complir 

aquests principis i a determinar la relació amb els alumnes i amb les famílies. 

 

Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i orienten 

l’activitat professional de tot el personal que hi treballa. El centre ha d’establir 

mesures i instruments d’acollida i formació que facilitin el coneixement del 

projecte educatiu als professionals que s’hi incorporen. 

El projecte educatiu també ha d’estar a disposició de tots els membres de la 

comunitat educativa. És a dir, les famílies i la resta de persones membres de la 

comunitat escolar tenen dret a conèixer el projecte educatiu del centre. 

Amb aquests efectes, el centre mantindrà el seu projecte educatiu a disposició 

de totes les persones membres de la comunitat educativa i els en facilitarà el 

coneixement. 
 
 
1. Els professors i les professores, professionals de l’ensenyament 
 
Els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal 

del procés educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el 

marc definit per l’article 104, inclou la transmissió de coneixements, de 

destreses i de valors. 
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El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions 

docents, i gaudeix d’autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el 

marc del projecte educatiu. 

Així, a banda del desenvolupament de la seva tasca docent, el professorat 

participa de les reunions del centre, les quals s’entenen com un element 

indispensable en el procés de millora del sistema educatiu. El centre, doncs,  

dóna especial importància als departaments, a les coordinacions, a les tutories, 

i als equips docents, tant per nivells com per cicles o etapes, com a 

administradors de la coherència i de la pertinença del desplegament curricular. 

Per tal de col·laborar amb la tasca docent, i amb l’equitat que es pretén 

aconseguir, el centre disposa de professionals externs que hi ajuden (EAP i 

logopeda). 

 

2. La relació i participació dels i de les alumnes. 
Els i les alumnes són la base del projecte educatiu i, amb aquest criteri, 

pretenem donar-los una formació integral perquè puguin assolir totes les 

competències corresponents per tal de desenvolupar-se amb garanties d’èxit 

en la societat del futur. 

El tractament i l'educació que rep l'alumnat va encaminat a adquirir hàbits de 

convivència i progressiva responsabilitat. Per tant, s'ha de responsabilitzar del 

bon funcionament i de l'ús correcte dels béns mobles i instal·lacions del centre, 

que ha de considerar com a propis.  

Les normes d’organització i funcionament especificades en el RRI  i en el 

NOFC incorporen l’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les 

irregularitats o faltes comeses per l’alumnat; i també les mesures de promoció 

de la convivència establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules 

per a la prevenció i resolució de conflictes. Entre aquests mecanismes 

destaquem el de la mediació, com a mesura de foment de la convivència i de la 

resolució pacífica del possibles conflictes que es puguin generar. Dues 

professionals orientadores i la psiòloga del centre s’encarreguen de les tasques 

de mediació; i una comissió de convivència s’encarrega de gestionar les 

tasques que se’n deriven. L’institut també disposa de professionals externs 

(vetlladora) per reforçar aquests aspectes. 
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El centre vetlla per l’ensenyament, l’educació i l'orientació dels alumnes en tots 

els nivells: acció tutorial, matèries optatives, itineraris curriculars en 

l’ensenyament obligatoti i postobligatori, orientació específica i professional en 

finalitzar l'ESO, estudis superiors...  

Els alumnes estan democràticament representats pels seus delegats de curs i 

pel consell de delegats. També tenen els representants pertinents al consell 

escolar. 

La participació voluntària dels nois i noies en la vida del centre i en les activitats 

ha estat, i és, elevada (servei de mediació, brigada verda, revista, projectes 

erasmus, altres projectes d’intercanvi amb diferents països, ràdio, concursos, 

activitats esportives a l’hora del pati, companys-tutor, recollida selectiva, banc 

d’aliments, servei comunitari, estudi assistit, pla d’entorn...) 

La relació professorat-alumnat ha de fonamentar-se en el respecte, el diàleg, i 

la convivència evitant les situacions conflictives i les faltes de respecte tant als 

professors, com al personal no docent, o als propis companys.   

 

3. La relació i participació de les famílies. 

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte 

educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament 

en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els 

membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre per 

mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres en 

exercici de llur autonomia. 

La comunicació amb les famílies és un element fonamental per realitzar una 

tasca educativa adient. El diàleg sobre educació i el procés concret que 

segueixen els nois i noies, el contacte regular, l’intercanvi d’opinions, la 

col·laboració de les mares i els pares fent aportacions al bon funcionament del 

centre i la participació per a la presa de decisions, són tots ells aspectes que 

contribueixen directament a l’enriquiment de l’acció educativa del centre. Així, a 

més de la documentació pertinent que es fa arribar a les cases (comunicats de 

faltes d’assistència, ús de l’agenda, correus electrònics a través del portal 

IEDUCA...), i dels contactes directes de les famílies amb els tutors o les tutores, 
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la direcció, o el professorat, el centre organitza sessions d’orientació 

(curriculars, estudis superiors...), reunions de pares d’inici de curs; i, des del 

curs 2009-2010 es fan reunions de pares amb tot el professorat de cada grup 

classe de primer d’ESO, amb la intenció de vetllar no només pel bon 

funcionament individual de cada alumne/a sinó també del grup. 

Per aconseguir la col·laboració amb les famílies també donem suport als 

membres de l’associació de mares i pares en tot allò que faci referència a la 

millora de l’educació dels seus fills, i aconsellem els pares que formin part de 

l´AMPA.  L’AMPA pot utilitzar els locals del centre per a la realització de les 

activitats que els són pròpies, dins les finalitats assignades per la Llei. La 

Direcció del centre vehicula la integració de les esmentades activitats en la vida 

del centre i les considera, si s’escau, en la Programació anual que elabora 

l’Equip Directiu. 

 

D’altra banda, i en aplicació d’aquest projecte educatiu, l’Institut Torredembarra 

va formular una carta de compromís educatiu amb les famílies. Aquesta carta 

ha d’expressar els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir 

en relació amb els principis que la inspiren, i que han de ser els necessaris per 

garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i la del centre 

educatiu en un entorn de convivència, respecte i coresponsabilitat en el 

desenvolupament de les activitats educatives. 

Els compromisos expressats en cada carta s’entenen en el marc del respecte 

als drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el 

respecte de la família al caràcter propi del centre. 

Aquests compromisos faran referència, com a mínim, a: 

a) al seguiment de l’evolució dels i de les alumnes, 

b) l’acceptació dels principis educatius del centre, 

c) al respecte a les conviccions ideològiques i morals 

de la família en el marc dels principis i valors 

educatius establerts a les lleis, 

d) l’adopció de mesures correctores en matèria de 

convivència,  

e) la comunicació entre el centre i la família. 
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La carta pot incloure compromisos específics addicionals, que ambdues parts 

convinguin en el marc del projecte educatiu i d’acord amb els principis i valors 

educatius establerts a les lleis. 

Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu van ser elaborats pel 

centre, en aquest marc d’orientacions del Departament, amb la participació de 

la comunitat escolar, i van ser aprovats pel consell escolar. 

La carta serà revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el 

centre i el pare, mare o tutor/a legal. L’actualització de la carta s’ha de realitzar, 

almenys, a l’inici de cada etapa educativa. 

La carta de compromís educatiu va signada per la direcció, i pel pare, mare o 

tutor o tutora legal de l’alumne/a. De la carta signada en queda constància 

documental al centre i a la família. 

 
 
 
IV.3.Tractament de les llengües 
II 
La Llei d’educació desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en 

l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva 

en matèria de llengua pròpia; per tant, pot determinar el règim lingüístic del 

sistema educatiu amb la finalitat de garantir la normalització lingüística del 

català. Així, d’acord amb l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el sistema 

educatiu a Catalunya, es garanteix a tota la població escolar, sigui quina sigui 

la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, el compliment del deure i 

l’exercici del dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà. 

.2 Tractament de les llengües 
El català com a llegua pròpia de Catalunya,  ho és també de l'ensenyament. Al 

centre, s'utilitzarà normalment com a llegua vehicular i d'aprenentatge. El 

centre fa del català el vehicle d'expressió normal en les seves activitats docents 

i administratives, tant les internes com les externes. 

El centre vetllarà per l'ús habitual de la llegua catalana, com a llengua vehicular 

i d'aprenentatge de les diferents àrees, excepció feta de la llengua castellana i 

les llengües estrangeres. Les activitats orals i escrites, el material didàctic,  els 

llibres  de text,  i les activitats d'avaluació seran normalment en llegua catalana. 
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El Projecte Lingüístic, elaborat a partir de l’análisi sociolingüística de l’entorn, 

és l’instrument que organitza i gestiona d’acord amb la normativa vigent, però 

de manera autònoma, determinats aspectes del procés de normalització 

ligüística i del tractament curricular de les diferents llengües que hi són 

presents. El projecte lingüístic dona criteri amb relació al tractament i l’ús de les 

llengües en el centre i recull els aspectes que determinen les lleis sobre la 

utilització normal del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com 

la continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els 

serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i 

pares d’alumnes. El projecte lingüístic també dóna criteri sobre l’aprenentatge 

de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres. Així mateix, 

determina quina llengua estrangera s’imparteix com a primera i quina o quines 

com a segones. Quan, d’acord amb el projecte lingüístic, el centre acordi 

impartir continguts curriculars en alguna de les llengües estrangeres, demanarà 

autorització del Departament d’Educació. 
 

L'alumnat que s'incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya 

provinent d´altres zones de parla no catalana, ha de rebre un suport especial i 

addicional del català (aula d’acollida o suport lingüístic). El centre garantirà 

l'aprenentatge de la llengua catalana; i vetllarà perquè aquests alumnes 

n'adquireixin, al més aviat possible, el nivell llindar. Sempre que sigui 

pedagògicament possible, en acabar l'ensenyament secundari, aquests 

alumnes hauran d’adquirir la capacitat i la competència lingüístiques tant en 

català com en castellà de manera que siguin capaços de comprendre'ls i de 

produir missatges orals i escrits, corresponents a l’edat, amb propietat, 

autonomia i creativitat.   

 

Per tant:  

a) la llengua vehicular del centre és la llengua catalana, aquesta serà la 

llengua d’ús habitual, tant a nivell oral com escrit, en tots els òrgans i 

àmbits de la comunitat educativa: alumnes, professorat, pares i mares, 

personal de serveis i administració. 
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b) L’institut proporcionarà als alumnes una adequada competència 

lingüística en català i en castellà., i en treballarà totes les seves 

dimensions (comunicativa, literària, social, descriptiva i gramatical) 

c) També es garantirà el coneixement i l’ús bàsic de l’anglès com a primera 

llengüa, i del francès per als alumnes que ho desitgin (com a segona 

llengua). La llengua alemanya s’imparteix en matèries optatives. 

d) Sempre que es pugui, es continuaran impartint matèries, de moment 

optatives, en llengua anglesa. 

e) Es continuarà impulsant la presència de professionals lectors (Projecte 

Orator) i la participació en projectes europeus (Erasmus) que 

requereixen l´ús de l´anglès.  

 

Tots aquests aspectes queden especificats en el Projecte lingüístic i en el 

Projecte curricular del centre, dins de la normativa vigent. 

 

 

V.4. Línia pedagògica. 
 

 
Des del respecte a la llibertat de càtedra i a les atribucions que cada 

departament té legalment assignades, es procurarà que la línia metodològica 

estigui sempre presidida per aquests trets: 

1. Manteniment d’un ambient de disciplina i ordre, entès com a marc 

necessari per al respecte a tothom i per a l’èxit de la tasca docent i 

discent, i de l’educació per al futur. 

2. Qualitat de l’ensenyament i exigència en el nivell de coneixements, 

per tal que els alumnes accedeixin als estudis posteriors amb una base 

sòlida i s’integrin a la vida laboral amb una bona preparació. 

3. Desenvolupament en els alumnes del sentit crític sobre aspectes 

socials, per tal que siguin conscients de la societat on viuen i de la qual 

formen part. 

4. Atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i 

facilitar, si cal, material addicional a l’alumnat, així com elaborant i 

aplicant PI’s, dins de les possibilitats que permetin els recursos humans i 

materials concedits al centre. 
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5. Foment de la importància de totes les àrees del curriculum (esports, i 

àmbits científic, artístic i humanístic) de cara a un ensenyament integral. 

 

 

IV.5. Modalitat de gestió 
 
La gestió institucional del centre pretén ser participativa i democràtica, amb el 

Consell Escolar com a marc idoni de discussió i aprovació de les directrius de 

gestió que l’autonomia dels centres permet. 

Es promou una gestió participativa, democràtica i efectiva en tots els òrgans 

que formen l’institut, per mitjà dels representants elegits per cada un d’ells. 

També es promou la creació i el funcionament de comissions per treballar 

temes que afecten el desenvolupament i la millora del centre. 

Es creen vies de participació per aconseguir una unitat de tots els membres 

que intervenen en el seu desenvolupament (pares, alumnes, professorat, 

personal no docent i administració). 

Es dóna una gran importància als procediments i a les vies de comunicació 

interna i externa que garanteixen un ús democràtic de la informació i una 

participació responsable. Així, per exemple, per tal de facilitar la relació entre 

els diferents departaments, coincideix l’hora de reunió. L’hora de tutoria de 

cada grup classe també és la mateixa per a tots els grups del centre. Les 

reunions dels equips docents també són a la mateixa hora, però en dimecres 

alterns (1r i 3r, i 2n i 4t) per tal de facilitat la participació del professorat implicat. 
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V. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

 

 

L’institut té 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 aquest Projecte educatiu.  

La comissió pedagògica, formada pels caps de departament, el director, la 

cap d’estudis, les coordinadores d’ESO i batxillerat i la coordinadora LIC, 
estudia, debat, proposa i consensua la línia pedagògica a seguir. 

El claustre de professors serà qui decideixi aquesta línia pedagògica i tindrà 

totes les competències en aquest sentit, sempre en relació amb aquest projecte 

educatiu. 

La comissió d’atenció a la diversitat, formada per la coordinadora 

pedagògica, la coordinadora d’ESO, les dues professionals d’orientació, la 

coordinadora LIC i, si s’escau, la resta de professionals externs (logopeda, 

vetlladora, psicòloga, representant de l’EAP) o els caps de departament de les 

matèries instrumentals, estudia les necessitats específiques de l’alumnat i 

proposa les possibles mesures a seguir em cada cas. 

 

A continuació s’especifiquen les diverses estructures organitzatives i de 

participació del centre, així com la seva composició. Les respectives funcions 

es desenvolupen en el Reglament de règim intern:  

* el Consell Escolar està format pel nombre corresponent de 

representants que ens pertoquen de cada sector (pares i mares, 

professors/es, alumnes, personal d’administració i serveis, ajuntament i 

equip directiu). 

* El claustre de professors està format per tot el personal docent del 

centre. 

* L’equip directiu està format pel director, la cap d’estudis, la 

coordinadora pedagògica, i el secretari.  

* Els cursos queden establerts segons la normativa actual, és a dir: 

ESO: 1r, 2n, 3r i 4t   BATXILLERAT: 1r i 2n 

* Hi ha una coordinadora d’ESO. I una coordinadora de batxillerat. 
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* La resta de coordinacions, caps de departament i seminaris, i tutories, 

són les que estableix la normativa.2 
* Els curriculums d’ESO i de Batxillerat (amb el nombre de grups, hores 

de les matèries i matèries optatives) s’inclouran a aquest projecte, curs a 

curs, en forma d’annex.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Annex 1: desplegament de l’estructura organitzativa (càrrecs…) curs a curs. 
3 Annex 2: projecte curricular per cursos. 
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VI. OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

 

 

En els apartats anteriors hem definit els trets que inspiren aquest projecte 

educatiu, projecte que cada centre públic ha d’adoptar en exercici de 

l’autonomia que la llei li reconeix; i atenent al compromís de cooperació i 

d’integració plena en la prestació del Servei d’Educació de Catalunya. 

 

El sistema educatiu, doncs, en el marc dels valors definits per la Constitució i 

per l’Estatut, es regeix per una sèrie de principis generals. Seguint aquests 

principis mateixos, exposem a continuació els objectius que es deriven de les 

consideracions fetes fins ara. L’anàlisi i l’autoavaluació periòdica del grau 

d’assoliment d’aquests objectius, els entendrem com a indicadors de progrés 
de l’institut Torredembarra: 
 

VI.1. Objectius de l’àmbit pedagògic 
 

1. Analitzar criteris, procediments i resultats de les avaluacions i fer propostes 

de millora. 

2. Preveure actuacions que facilitin la formació integral de l’alumnat i ajudin a 

desenvolupar totes les seves capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 

emocionals i socials que els permetin el ple desenvolupament de la 

personalitat.  

3. Promoure la vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un 

bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i a la satisfacció 

personals. 

2. Transmetre i consolidar els valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

3. Treballar per a la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat 

d’oportunitats  

4. Respectar la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència 

dels alumnes. 
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5. Respectar el pluralisme la inclusió escolar i la cohesió social. 

6. Tenir sempre com a punt de referència la qualitat de l’ensenyament, que 

possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de 

l’excel·lència, en un context d’equitat. 

7. Fomentar la pau i el respecte dels drets humans. 

8. Respectar i preservar del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable 

dels recursos naturals i del paisatge. 

9. Fomentar l’emprenedoria. 

10. Afavorir l’educació més enllà del centre, i programar deures i tasques que 

també requereixin temps de dedicació i de concentració des de casa. 

11. Afavorir el coneixement del propi cos 

12. Desvetllar la capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als 

alumnes la plena integració social i laboral. 

13. Fomentar l’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 

14. Estímular, reconèixer i valorar el rigor, l’honestedat i la constància en el 

treball. És a dir: fomentar l’esforç, l’estudi i el treball. 

15. Capacitar l’alumnat per a exercir activament la ciutadania. 

16. Impulsar la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

17. Capacitar l’alumnat per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, 

sigui quin sigui el mitjà de transmissió o la font de procedència. 

18. Procurar que els alumnes assoleixin els diferents tipus de continguts i 

objectius inclosos en el currículum i les competències bàsiques. 

19. Fer aprendre als alumnes estratègies que els permetin analitzar i avaluar 

críticament les seves activitats d’aprenentatge. 

20. Adequar específicament el currículum als alumnes amb necessitats 

educatives especials segons el grau de coneixements, habilitats i capacitats 

amb la finalitat d’aconseguir els millors rendiments possibles. 

21. Fomentar en els i les alumnes una actitud crítica i investigadora. 

22. Dotar l’alumnat de les eines fonamentals per integrar-se adequadament en  

la nostra societat complexa i canviant, amb una atenció especial a l’ús de les 

noves tecnologies, per tal que tots assoleixin, com a mínim, les competències 

bàsiques. 



 36 

23. Fomentar la implicació coresponsable de l’alumnat en el seu aprenentatge, 

amb una actitud responsable i d’interès. 

24. Fomentar situacions de participació en què els alumnes puguin i sàpiguen 

expressar opinions, assumir responsabilitats i plantejar-se i resoldre conflictes. 

25. Fomentar en els alumnes la capacitat i la necessitat d’exercir la tolerància i 

la participació democràtica, de rebutjar la prepotència i l’exigència 

desmesurada, així com defugir el conformisme i la passivitat. 

26. Afavorir l’esperit de cooperació amb els companys i el seu entorn social, tot 

sensibilitzant-los dels problemes i conflictes que sorgeixen en el món d’avui. 

27. Desenvolupar les capacitats afectives referides a la pròpia persona: 

autoestima, autoconfiança, etc. 

28. Fomentar la integració responsable en l’entorn cultural, social i ecològic, tot 

donant una especial rellevància a l’educació dels valors que hem establert en 

els principis ideològics. 

29. Incentivar i fomentar l’interès per la lectura a través de matèries optatives i 

mitjançant l’ús de la biblioteca. Engegar un Pla de lectura. 

30. Fomentar activitats culturals i esportives que afavoreixin el total 

desenvolupament de les capacitats dels alumnes més enllà de la formació 

acadèmica. 

31. Impulsar la participació de l’alumnat en concursos i certàmens forans 

(treballs de recerca, premis Sinibald de Torredembarra, proves Cangur de 

matemàtiques, concursos literaris, activitats del PEE, participació al programa 

Talent Jove de la URV…) 

 

 

 

VI.2. Objectius de l’àmbit de gestió humana 
 

1. Aconseguir un ambient de respecte i de diàleg per a totes les persones que  

es relacionen amb l’institut, tant si hi treballen com si en són usuaris. 

2. Aconseguir la implantació, el respecte i el compliment del Reglament de 

règim intern i del NOFC, del Pla d’acollida, del Projecte curricular de centre i del 

Pla d’acció tutorial. 
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3. Promoure el reconeixement social i professional del professorat. 

4. Promoure un funcionament integrat i una gestió descentralitzada. 

5. Fer partícep de la dinàmica de l’institut tota la comunitat educativa. És a dir: 

promoure la participació activa de la comunitat educativa en el seu 

funcionament. 

6. Fer funcionar les comissions establertes en el sí del Consell Escolar, i les 

que vagin sorgint del claustre en funció de les necessitats. 

7. Afavorir la comunicació entre el professorat a través dels claustres i de les 

reunions d’equip docent, de la comissió pedagògica o de l’equip directiu. 

8. Facilitar la col.laboració entre els membres dels diferents departaments per 

tal d'aconseguir una línea pedagògica coherent i una bona coordinació en la 

intervenció educativa.  

9. Fomentar i afavorir les activitats d’actualització de continguts i metodologies   

dels professionals del centre, tot prioritzant l’interès de l’institut. 

10. Vetllar per la salut laboral del professorat. 

11. Optimitzar els mecanismes de control d’assistència dels alumnes –una de 

les claus del bon rendiment acadèmic. 

12. Establir canals de participació entre alumnes a través de la Junta de 

Delegats. 

13. Tenir cura de la salut i de la seguretat dels alumnes en totes les activitats 

del centre. 

14. Aconseguir unes relacions satisfactòries entre el professorat i l’alumnat. 

15. Fomentar les relacions entre les famílies i professorat mitjançant les 

reunions col·lectives a més de les entrevistes de tutoria. 

16. Mantenir les famílies informades de la línia de l’institut i de les possibles 

modificacions i tenir en compte les seves aportacions. 

17. Mantenir els pares informats de l’evolució que segueixen els seus fills. 

18. Potenciar les relacions entre el professorat i el personal no docent. 

19. Procurar que el plantejament de les activitats extraescolars i viatges sigui 

coherent amb la línia pedagògica del centre. 

19. Col·laborar 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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VI.3. Objectius de l’àmbit de gestió institucional 
 

1. Preveure la flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats 

canviants de la societat. 

2. Fes ús de l’autonomia de què ens pugui dotar l’Administració quan sigui 

necessari. 

3. Impulsar el compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el 

suport per a fer-lo possible. 

4. Programar les necessitats educatives atenent a unes necessitats territorials i 

socials equilibrades tal com correspon a tots els centres sostinguts amb fons 

públics. 

5. Col·laborar i cooperar amb els ajuntaments i altres administracions públiques 

i, quan s’escaigui, establir acords de coresponsabilització. 

6. Coordinar-se, quan sigui possible, amb altres instituts, sobretot de l’entorn 

més proper (Ramon de la Torre i instituts d’Altafulla i de Roda de Berà) i 

potenciar, a més, la relació amb instituts d’altres països. 

7. Mantenir una relació fluida amb les institucions ciutadanes – Ajuntament, 

Consell Escolar Municipal, etc.– i el Departament d’Educació, però sense 

renunciar a reivindicar amb fermesa aquells drets que el centre, a través del 

seu Consell Escolar o Claustre, sap que poseeix. 

8. Establir relacions de col·laboració, sobretot per a l’intercanvi d’informació, 

amb els centres de primària que nodreixen d’alumnes l’institut. 

9. Coordinar-se amb els serveis d’assitència social del municipi en cas 

d’absentisme de l’alumnat i/o en qualsevol altre cas dels que preveu la Llei de 

protecció del menor. 

10. Donar a conèixer als mitjans de comunicació locals i comarcals el ventall 

d'activitats de tota mena que el centre va realitzant al llarg del curs amb la 

finalitat d´augmentar el sentit de pertinença a una comunitat. 

 

VI.4. Objectius de l’àmbit de gestió econòmico-administrativa 
 

1. Executar la gestió econòmica, duent a la comissió econòmica l’extracte 

d’entrades i sortides de tot l’any perquè siguin aprovades pel Consell Escolar. 
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2. Utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i externa 

dels aspectes administratius. 

3. Mantenir actualitzats (i informatitzats, si és possible) els inventaris i dipòsits 

documentals del centre. 

4. Els fons econòmics de què es proveeix l’institut provenen bàsicament del 

Departament. A més, el centre, per pròpia iniciativa, es proposa incrementar-los 

amb diners que sol·licitarà a la Diputació, al Consell Comarcal, a l’Ajuntament i 

a l’AMPA de l’institut. Aquests fons, si s’escau, es destinaran a activitats 

culturals per tal de contribuir al prestigi i a la projecció externa del centre.  

5. Aprofitar els recursos destinats a rebaixar les despeses familiars atenent la 

igualtat d’oportunitats (facilitant, per exemple i sempre que sigui possible o si en 

sobren als departaments, algun llibre de text a algun alumne amb necessitats). 

 

 

VI.5. Per acabar 
 

Tanquem aquest projecte educatiu amb uns objectius de caire més general que 

emmarquen les primeres actuacions que se’n deriven: 

 

1. Aprovar aquest projecte educatiu segons el procediment que estableix 

l’article 94 de la Llei d’educació, i que queda reflectit a la pàgina següent. 

2. Respectar, en l’aplicació del projecte, els drets i els deures que deriven 

de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent. 

3. El centre, en exercici de l’autonomia de què gaudeix, pot incorporar a 

aquest projecte educatiu, a més dels elements a què fa referència la Llei, 

tots els altres aspectes que, d’acord amb la definició del projecte, 

consideri convenients.  

4. Demanar al Departament el suport necessari per a dur a terme aquest 

projecte educatiu.  

5. Retre comptes a la comunitat escolar i a l’Administració, dels resultats 

obtinguts i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

______________________
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AQUEST PROJECTE EDUCATIU VA SER ELABORAT PER PRIMERA 
VEGADA EL CURS 2010-11 I REVISAT ELS CURSOS 2013-14, i 2016-2017. LA 
DARRERA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ S’HA FET EL MES DE NOVEMBRE DE 

2018.  I 
 

1. S’ha donat a conèixer a la comunitat educativa amb data      

………………………… 

2. S’ha analitzat, debatut, consensuat, acabat de formular i arranjat pel 

claustre durant els mesos ………………………………………………………      

3.  Ha estat a provat pel Consell Escolar amb data ......................................... 

 

I, finalment, es presenta al Departament d’Ensenyament per a la seva 

aprovació amb data     .................................... 

 

 

Signatura del director i segell del centre: 
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ANNEXOS 
 

 

  

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torredembarra 

 
 

 
1.1 EQUIP DIRECTIU 

 
Director Pau ARBÓS ARQUÉ 
Cap d’Estudis Maria Teresa TARRUELLA BOLEDA 
Coordinació Pedagògica Elvira SANAHUJA ROSELL 
Secretari Damián GONZÁLEZ DUART 
 

1.2 CAPS DE DEPARTAMENT I SEMINARI 
 

Ciències socials Josep Maria QUERALT MONTSERRAT 
Ciències naturals David MARTÍNEZ ROIG 
Educació física Sancho BARBOD VIÑES 
Expressió visual i plàstica Maite MASET FERRER 
Llengua castellana Montserrat MUNTANÉ BARCELÓ 
Llengua catalana Filomena PERPINYÀ FABA 
Llengües estrangeres Patrícia ORCAJO JIMÉNEZ 
Matemàtiques Jordi CORTIELLA MASDEU 
Tecnologia Francesc Manel ORTIZ BECERRA 
 

1.3 COORDINADORS/ES 
 

Coordinació BAT Montserrat VIVES BATET 
Coordinació d'activitats i serveis Mònica ORPÍ MAÑÉ 
Coordinació de biblioteca Ambròs DOMINGO BELANDO 
Coordinació de prevenció de riscos 

 
Jordi ALEMANY JOAQUINA 

Coordinació de TIC Sergio GUERRERO CARRASCO 
Coordinació Disciplina 1r Cicle Clara DOMINGO MIQUEL 
Coordinació Disciplina 2n Cicle Damián GONZÁLEZ DUART 
Coordinació ESO Maria Amàlia AGRAMUNT MORESO 
Coordinació LIC Montserrat ROIG MARTORELL 
  
  
  
  
 

1.4 SECRETARIA  1.5 CONSERGERIA  1.6 SERVEI DE PSICOLOGIA 
     

Anna JIMÉNEZ SEGURA  Xavier FOLCH SOLÉ  Imma SAGRERA 
Montse VILÀ 
PLANCHAR 

 Francesc VIDALLER 
BRU 

  

 
     
 

ANNEX 1. ORGANIGRAMA DE CÀRRECS I PAS 
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1.7 TUTORIES 
 

1.7.1 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 

 Grup Tutor/a   
     
     

1r
  E

SO
 A COMPANY ARGENTE, Desam CNAT  

B AUDÍ MIRÓ, Carme   
C RODÓN PAGÁN, Jaume MAT  
D QUIRÓS LABELLA, Isabel ALE 

 
 

 
 E SABATÉ CABRÉ, Isabel   

2n
 E

SO
 A DOMINGO MIQUEL, Clara MUS  

B FONS PASCUAL, Teresa CNAT  
C LARRAÑAGA SÁNCHEZ, Yasmine LCAS  
D BERTRAN DOLS, Cristina ANG  
    

3r
  E

SO
 A GARCÍA GARRIGA, Joan CSOC  

B RABASÓ MERINO, Javier   
C POZUELO PITARCH, David MAT  
D CONESA DELGADO, M. Teresa LCAT  

 E LORENTE CORDERO, Paula OR  

4r
t E

SO
 A RIUS SAGRERA, Eloi EF  

B RUIZ IRIBARNE, María Mercedes ANG  
C FORNÉS SERRA, Sofía LCAT  
D DOBÓN DOLZ, Miquel MAT  

 
 
 

1.7.2 BATXILLERAT 
 

Tutor/a  
    
    
IDOATE IBÁÑEZ, Raquel BIO 1r Bat A 
DOMINGO BELANDO, Ambròs FIL 1r Bat B 
MIRACLE FIGUEROLA, Alba LCAT 2n Bat A 
ANTICH SALVADÓ, Montserrat LCAS 2n Bat B 
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