
OBJECTIUS DEL PEC I PLA LINGÜÍSTIC DE L’INS MILÀ I FONTANALS 

.... 

2.1.Excel·lència.  

L’INS Milà i Fontanals té com a objectiu prioritari orientar la seva tasca cap a 
l’excel·lència educativa, tot i ser-ne conscients de la idiosincràsia característica del 
nostre Centre, amb un elevat grau d’immigració i una ubicació propera a una zona 
urbana amb alt risc d’exclusió social. En aquest camí cap a l’excel·lència com 
objectiu irrenunciable pels nostres alumnes, hem establert uns objectius generals i 
d’altres específics que volem enumerar tot seguit, sense que l’ordre signifiqui, de 
cap de les maneres, una jerarquia de la importància dels ítems enumerats:  

2.1.1 Objectius de caràcter general  

1. Millorar els resultats acadèmics a partir de l’assoliment per part de l’alumnat de 
les competències bàsiques en finalitzar l’educació secundària, prioritzant les 
competències comunicatives (lingüística i audiovisual) i metodològiques 
(matemàtica i digital) i totes aquelles relacionades amb l’estudi del món físic, 
facilitant d’aquesta manera l’accés de l’alumnat als estudis post obligatoris.  

2. Desenvolupar la formació integral de tot l’alumnat com a éssers socials que han 
d’integrar-se al si de la societat catalana, independentment del grup social i 
cultural al que puguin pertànyer.  

3. Descobrir les necessitats específiques de cada alumne/a i satisfer-les en el 
doble sentit de la recuperació i de l’ampliació de coneixements en aquells que 
manifesten prou habilitats en camps com ara les matemàtiques, el dibuix o els 
idiomes estrangers, per exemple.  

4. Incrementar el percentatge d’alumnat que obté l’acreditació d’ESO.  

5.Potenciar l’ús de la Biblioteca del Centre com a eix vertebrador de l’afició a la 
lectura com a eina de formació  

6- Garantir la continuïtat dels cursos de Batxillerat, tot millorant la preparació 
acadèmica del nostre alumnat, com a expressió d’objectius de promoció social 
assolibles.  



7. Potenciar l’ús de les TIC com a eina pedagògica a tots els nivells educatius del 
Centre.  

8. Afavorir processos interdisciplinaris i d’aprenentatge significatius.  

7. Potenciar el treball en equip per aconseguir actituds solidàries i cooperatives, 
sobretot entre ambdós sexes.  

9. Garantir una elaboració de las programacions didàctiques de tots els seminaris 
d’acord amb el model de competències.  

10. Fomentar la coordinació entre el professorat de Primària i el de Secundària per 
afavorir la coherència del procés educatiu i la millor de l’aprenentatge dels 
alumnes.  

11. Motivar el professorat en la seva superació i formació contínua en l’àmbit 
professional mitjançant una bona gestió del pla de formació de centre.  

12. Crear un clima de convivència al si de l’Institut per afavorir les condicions 
ambientals que permetin un normal desenvolupament de la tasca educativa i de 
les activitats culturals pròpies d’un centre acadèmic.  

13. Tractar adequadament la diversitat.  

2.1.2 Objectius de caràcter específic  

1.- Millorar la competència lingüística com a eix vertebrador de l’aprenentatge.  

1.1.Millorar el domini lingüístic del català i del castellà com a eines  

bàsiques de formació.  

1.2 Potenciar el Projecte de Lectura per corregir la manca de  

comprensió lectora i de domini de vocabulari que pateixen la  

2.- Afavorir processos interdisciplinaris i d’aprenentatge significatius. 2.1. 
Estimular el treball de continguts transversals des de totes les àrees i nivells 
educatius: sostenibilitat, solidaritat, consumisme assenyat, educació per la pau, 
igualtat de sexes, etc.  



3.- Posar els mecanismes necessaris perquè l’alumnat adquireixi les tècniques 
adients, sobretot de les noves tecnologies de la informació, per afrontar de manera 
adequada estudis posteriors, ja siguin de batxillerat, ja de cicles de grau mitjà o 
superior.  

4.- Avaluar tot tenint en compte els principis de la Normativa d’Ensenyament: 
avaluació continua i global, d’acord amb els tres tipus d’avaluació: inicial, formativa 
i sumativa.  

4.1.Fomentar en l’alumnat el procés d’autoavaluació per tal que pugui organitzar i 
fer més autònom el seu procés d’aprenentatge.  

5. Potenciar, donada la idiosincràsia del nostre centre, les activitats escolars fora 
del centre que afavoreixin el contacte amb l’entorn i que acostin l’alumnat al 
coneixement de la societat catalana per afavorir la seva integració.  

6.- Potenciar les aules d’acollida, els grups flexibles i el tractament de la 
disruptivitat, tot mantenint, si econòmicament és possible, els convenis de 
docència externa de caire pràctic amb associacions del barri amb les quals ja hi 
treballem habitualment.  

7.-Afavorir la coordinació amb el professorat de Primària per mantenir la 
coherència del procés educatiu i millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes.  

2.2.- Equitat.  

Som conscients que el nostre Institut ha d’afavorir l’equitat, la qual cosa vol dir que 
els beneficis del sistema educatiu han d’arribar al major nombre possible 
d’alumnes, tot fent que el sistema sigui inclusiu i que no provoqui ni grans 
diferències social d’arribada quant a la formació final dels alumnes, ni que 
contempli impassible l’alt grau de deserció del estudis l’actualitat. Amb aquest 
objectiu de caire social en ment, enumerem tot seguit les mesures que creiem més 
oportunes per aconseguir afavorir aquesta equitat:  

1. Millorar el nivell competencial dels alumnes d’ESO tot intentat reduir, al llarg 
dels propers 4 anys, l’índex d’alumnes amb baix rendiment per sota del 15% quan 
arriben a 4t d’ESO.  

2. Aconseguir, conseqüentment, arribar a un 80% de graduats en ESO al final 



d’aquest període de 4 anys, a finals del 2017.  

3. Fomentar els respecte entre tots els membres de la comunitat educativa i vetllar 
perquè no es donin situacions de marginació, assetjament o maltractaments.  

3.1. Estimular l’adquisició d’hàbits democràtics i de respecte pels demés, per tal de 
regular adequadament la convivència al centre. 3.2. Donar protagonisme a la 
taula de mediació per reconduir els conflictes interpersonals entre els alumnes.  

4. Orientar els alumnes en el coneixement dels diferents camps ocupacionals i 
facilitar estratègies i habilitats que els permeti d’iniciar-se en el món laboral 
conscients dels seus interessos, aptituds i possibilitats, i també de la realitat 
socioeconòmica de l’entorn.  

5. Vetllar per prevenir la salut i facilitar l’adquisició d’hàbits de vida saludables i 
evitar casos de desnutrició, desempara o explotació infantil.  

6. Fomentar la coordinació entre l’Institut, les famílies i l’alumnat per tal de millorar 
la nostra acció educativa.  

7. Fomentar a través del Consell Escolar la participació més  

2.3.- Objectius Complementaris  

Hi ha objectius d’un centre acadèmic la importància dels quals no es manifesta en 
l’acció educativa de forma directa, però sense aquells, aquesta seria poc menys 
que impossible. Tot seguit en relacionem alguns que requereixen de la Junta 
Directiva molta dedicació per tal d’afavorir els processos educatius d’aprenentatge:  

1. Mantenir en bon estat les infraestructures del centre, tot i que es tracta d’una 
missió quasi bé impossible, perquè el nostre Institut requereix, donada la seva 
venerable antiguitat, una reforma integral que, tot i haver estat aprovada pel 
Departament, encara no s’ha executat per manca de fons, segons sembla.  

2. Reclamar al Departament, així doncs, els recursos necessaris per canviar el 
sistema de calefacció, la façana i l’accés a l’edifici, així com millorar i remodelar les 
instal·lacions.  

3. Tenir cura de l’edifici pel que fa a la neteja, la salubritat i el manteniment.  



4. Procurar una bona gestió del pressupost, atorgant a la Junta Econòmica el 
paper actiu que li pertoca.  

5. Millorar el manteniment del material de l’aula per aconseguir un entorn més 
agradable per l’estudi.  

6. Vetllar per evitar els riscos laborals i disposar d’un pla d’evacuació d’emergència 
en cas que fos necessari.  

7. Potenciar el rendiment econòmic de les infraestructures d’acord amb la llei 
d’autonomia de centres.  

..... 
 
3.3.- Projecte lingüístic  

Tal i com s’especifica en el PLC, la llengua vehicular de l’institut és el català. Les 
diferents procedències del nostra alumnat, no obstant, fan que el català no sigui la 
llengua utilitzada pels alumnes en les seves relacions familiars i socials fora del 
centre. Tenint en compte aquest fet, la realitat és que, en l’àmbit en què es 
desenvolupen els nostres alumnes, el català ha de conviure en una situació de 
clara inferioritat amb moltes altres llengües.  

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s'utilitza doncs com a llengua 
d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la 
comunitat educativa: en els treballs orals i escrites de l’alumnat i del professorat, 
en les exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, en les 
activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i en les comunicacions amb les famílies. 
Malgrat això, en moltes ocasions cal recórrer al castellà (en la comunicació amb 
pares de procedència llatinoamericana) o demanar l’ajut d’un traductor (en la 
comunicació amb familiars que no parlen cap llengua coneguda pel professorat del 
centre).  

Entenem que l’assoliment de les competències en l’ús de la llengua catalana no ha 
de potenciar-se únicament des del departament de català, sinó que estem 
convençuts que ateny totes les matèries, crèdits, àrees i nivells, de manera que el 
centre organitza el seu currículum de forma que l’aprenentatge del català tingui 
una presencia activa en tots els àmbits del procés d’aprenentatge. Així, les 



programacions de totes les matèries recullen un tractament important de la llengua 
oral i escrita.  

D’altra banda, l’institut té estratègies ben definides per potenciar l'ús del català i hi 
esmerça esforç i recursos: aules d’acollida per a nouvinguts, activitats a la 
biblioteca, lectura en veu alta, concursos d’escriptura....  

Pel que fa a l’alumnat nouvingut, ja sigui procedent de països llatinoamericans 
com de qualsevol altre origen, el centre intenta amb tots els mecanismes 
necessaris que l’alumnat que s’incorpora nouvingut al sistema educatiu català, en 
acabar la seva escolarització, conegui les dues llengües oficials a Catalunya.  

Per les característiques lingüístiques del nostre alumnat (amb llengües maternes 
diferents del català –gairebé el 100% de l’alumnat- i del castellà), l’Institut dóna 
una especial importància al coneixement de les llengües oficials del país, així com 
el d’altres llengües com l’anglès i el francès, ja que som conscients de la creixent 
necessitat de dominar el major nombre possible d’idiomes. Volem també donar 
suport als nostres alumnes a conservar les seves llengües maternes, ja que 
entenem que representen una gran riquesa cultural, per aquest motiu aquest curs 
oferim classes d’àrab en horari extraescolar als alumnes de l’ESO i classes de 
reforç de conversa en anglès pels alumnes de batxillerat. Tenim previst d’oferir 
també classes d’urdú per a l’alumnat d’origen paquistanès.  

 


