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1. Presentació 
 

Aquest projecte Educatiu de Centre és el document de l’Institut on es troben 
reflectits els trets d’identitat, la formulació d’objectius, l’expressió de 
l’estructura organitzativa i el tractament de les llengües de l’Institut Martí Dot. 

 
Aquest projecte estableix les línies d’actuació per a tots els membres de nostra 
Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís del centre amb la societat. 

 
El centre pretén formar, orientar i acreditar l’alumnat d’acord amb els objectius 
i les finalitats desplegats a les lleis educatives, per tal que assoleixin els 
coneixements, les    habilitats i els valors que els facilitaran el seu 
desenvolupament integral com a individus a la societat. 

 
L’institut  aposta  per  una  educació  integral  de  l'  alumnat  del  centre.  Es 
manifesta una clara voluntat de crear una reflexió des de la tasca docent sobre 
la necessitat de formar persones. En aquest sentit, el centre ha de ser conscient 
de les necessitats reals de l’educació d’un món on els canvis són constants i en 
el qual s’exigeix una bona preparació vers el món laboral o els estudis 
postobligatoris. Per això es considera que el treball educatiu del centre ha de 
possibilitar que els alumnes aprenguin a CONÈIXER, FER, VIURE JUNTS I SER. En 
aquesta línia, es prioritza l’assoliment de destreses com adquirir esperit 
d'observació i de recerca, conèixer i saber usar els diferents llenguatges, 
dominar  la  llengua  escrita,  raonar  i  millorar  l’adquisició  del  pensament 
abstracte, aprendre a treballar en grup, aprendre a aprendre, progressar cap a 
l’autonomia i enriquir en la mesura de les possibilitats l’automotivació. Així 
mateix, confirmem la voluntat de potenciar la igualtat de drets i la convivència 
amb una clara oposició a qualsevol forma de discriminació i d’exclusió social. 
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2. Marc legal 
 

El  PEC  de  l’institut  ha  d’adequar-se  a  la  legislació  vigent,  el  qual  ha  estat 
elaborat i redactat segons les normes següents: 

 

 Constitució Espanyola (1978). Articles: 27.1, 27.2 i 27.7 [1] 
 Estatut d’Autonomia. Articles: 17 [2], 21 [3], 22 [4], 30 [5], 35 [6], 44 [7] 
 Llei de política lingüística (1998). Capítol III [8] 
 Decret sobre Drets i Deures dels alumnes (2006) [10] 
 Decret  sobre  l’Atenció  Educativa  d’alumnat  amb  necessitats  Educatives 

Especials (1997) [11] 
 Decret 199/1996, sobre el Reglament Orgànic dels centres docents públics 

que imparteixen educació secundària i formació professional de grau 
superior. [12] 

 Llei Orgànica de l'Educació LOE (2006) [14] 
 Llei d'Educació de Catalunya LEC (2009) 
 Decret 155/2010 de Direcció de centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent. 
 Decret 102/2010 d'Autonomia de centres educatius 

 
 
 

3. Entorn immediat. Context institut 
 

L’Institut Martí Dot és un centre públic d’educació secundària, situat en un 
extrem de la zona oest de la ciutat; zona que en els darrers anys ha sofert una 
regeneració urbanística. 

 
El centre compta amb una diversitat socioeconòmica i cultural força diversa. Tot 
això es tradueix en un perfil molt variat d’alumnes: Diversitat, quant a alumnes 
desmotivats, l’interès dels quals xoca amb el funcionament escolar; quant a 
alumnes nouvinguts, concentrats en l’adaptació; quant a alumnes plenament 
motivats i interessats per a qualsevol activitat que suposi un repte, un 
aprenentatge, un avenç... en la seva vida. 

 
Pel que fa als alumnes de CF procedeixen de diferents contrades de tota la 
comarca del Baix Llobregat i, en alguns casos més esporàdics, provenen del 
barcelonès o del Penedès. 
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4. Característiques 
 

El centre té una capacitat per a uns 750 alumnes. S’hi imparteixen els 4 cursos 
d’educació secundària obligatòria, de 12 a 16 anys, i l’educació postobligatòria 
de batxillerat de les modalitats de ciències i tecnologia i d’humanitats i ciències 
socials,   i de formació professional de la família d’hostaleria, a partir dels 16 
anys. 

 
En el moment actual, el centre està autoritzat per a impartir Ensenyament 
Secundari Obligatori i Batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia i 
Humanitats  i  Ciències  Socials,  i  Cicles  Formatius  de  Grau  Mitjà  i  de  Grau 
Superior de la Família d’Hostaleria: 

 

 CFGM Serveis en Restauració 
 

 CFGM Forneria, Pastisseria i  Confiteria 
 

 CFGM Cuina i Gastronomia 
 

 CFGS Direcció de Cuina 
 

El centre compta generalment amb tres/quatre línies per a l'ESO i dues per a 
batxillerat, i una  per a  cadascun dels cicles formatius esmentats, excepte a 
Cuina i Gastronomia, que en té dues. 

 

Cada curs escolar, el nombre d'alumnes matriculats oscil·la entre set-cents i set- 
cents-cinquanta. La procedència d'aquests alumnes és de la població 
majoritàriament, per a l’ESO i Batxillerat, i de les poblacions del Baix Llobregat, 
per a CF, majoritàriament. 

 

El professorat destinat al centre és d’una seixantena ensenyants, col·lectiu que 
cada cop és més estable; la majoria té destinació definitiva, quant a l’ESO i al 
Batxillerat. En la branca de la formació professional el professorat, 
majoritàriament, és interí. 

 

L'organització i el funcionament del centre es basa en el que disposa el 
Reglament Orgànic d'Instituts d'Ensenyament Secundari i es concreta en les 
Normes  d'Organització  i  Funcionament  del  Centre  (NOFC),  aprovades  pel 
Consell Escolar del centre i revisades anualment d'acord amb la nova normativa 
que es va desplegant de la LEC i  de la Programació General Anual (PGA) 
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5. Principis pedagògics, metodològics i de 
gestió 

 
L’institut dóna una formació personalitzada que propicia una educació integral 
pel que fa a capacitats, destreses i valors dels alumnes en tots els àmbits de la 
vida personal, familiar, social i professional. 

 
Les línies generals d’acció pedagògica que orienten l’Institut Martí Dot són les 
següents: 

 

1. Segons  el  que  disposa l’article segon de la  LEC,  en  el marc dels valors 
definits per la Constitució, el sistema educatiu es regeix pels principis 
específics següents: 

    La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, 
emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple 
desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base 
científica, que ha de ser laic, d'acord amb l'Estatut, en els centres 
públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter 
propi. 

    La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un 
bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la 
satisfacció personals. 

    La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes 
la plena integració social i laboral. 

    L'habilitació per a l'aprenentatge permanent. 
    L'estímul   i   el   reconeixement  de   l'esforç  i   la   valoració   del   rigor, 

l'honestedat i la constància en el treball. 
    La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
    L'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació. 
    La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes 

digitals. 
    La competència per a l'anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui 

quin sigui el mitjà de transmissió. 
 

2. Segons les finalitats anteriors, els objectius educatius d’aquest Institut són: 
    Possibilitar el bon desenvolupament físic i psíquic dels nois i noies tot 

afavorint hàbits d’exercici físic, higiene, alimentació,... 
    Possibilitar  la  formació  de  persones  amb  criteris  propis,  així  com 

respectuoses i tolerants amb les opinions dels altres. 
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   Donar als nois i noies el bagatge històric, cultural, econòmic i social 
suficient per a comprendre els canvis de la societat actual i exercir els 
seus drets i deures com a ciutadans. 

  Infondre respecte per   la preservació del medi ambient i el gaudi 
respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge. 

    Fomentar la cultura de la pau i el respecte dels drets humans. 
    Afavorir la inclusió escolar i la cohesió social. 
    Formar  els  nois  i  noies  en  el  desenvolupament científic  i  tecnològic 

valorant les seves implicacions en la persona, l’entorn i la societat. 
    Promoure el respecte i el coneixement del propi cos. 
    Capacitar els/les alumnes per a utilitzar les tècniques de comunicació 

oral i escrita utilitzant diferents codis i recursos. 
 

3. Aquest  centre  es  caracteritza  per  ser  públic,   aconfessional,  progressista, 
democràtic i català, i com a tal, pretén: 

    No discriminar entre nois i noies. L’Institut és coeducatiu. 
  Utilitzar la llengua catalana en les classes. L’Institut adoptarà una 

tendència clara i definida de catalanització lingüística dels/les alumnes 
que no la tinguin com a pròpia. 

    Gestionar i organitzar el centre de forma democràtica en totes aquelles 
decisions que afectin el funcionament interior. 

    No adoptar una opció religiosa concreta i mantenir respecte davant les 
diverses opcions religioses dels pares. 

  No exercir una línia política de partit i mantenir respecte per totes les opcions. 
L’Institut,  a  través  del  seu  professorat,  potenciarà  la  valoració  dels  drets 
humans i del progrés tot destacant els principis democràtics, de solidaritat i 
respecte. 

 
4. L’avaluació haurà de partir sempre de les necessitats educatives de l’alumnat. 

Serà contínua amb processos sumatius d’observació, i formativa, considerant 
també l’autoavaluació i atenent a la necessitat de presa de consciència de 
l’alumnat. 

 
Les  adaptacions  curriculars  i  els  plans  individuals  hauran  de  recollir,  entre 
altres, les concrecions específiques d’avaluació per atendre la diversitat, entesa 
aquesta tant per a l’alumnat amb retard escolar com per a l’alumnat que pot 
fer enriquiment curricular. 
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Respecte  a  la  promoció  de  l’alumnat,  caldrà  tenir  en  compte  els  següents 
principis: 

 
Que la repetició és un privilegi. Romandre un curs més en l’escolarització 
obligatòria és una oportunitat que només tindrà sentit si es valora que l’alumne 
l’aprofitarà i podrà assolir les competències corresponents, esforçant-se més 
del que ha estat capaç anteriorment. 

 
Que la continuïtat formativa de tots els alumnes és fonamental. S’orientarà la 
continuïtat formativa de l’alumne amb els estudis o formació que es pugin 
adaptar millora a les seves expectatives i capacitats. 

 
Que les decisions de promoció, repetició i orientació   cap a nova formació 
adient a les necessitats educatives individuals, es prendran de manera 
col·legiada per part del professorat en el marc de la normativa vigent. 

 
 

6. Els trets d’identitat de l’institut 
L’Institut Martí Dot és un centre públic que es regeix pels principis de 
democràcia i de participació, integrada per diferents persones dels diversos 
estaments  de  la  comunitat  educativa.  Per  això,  cal  que  es  fomenti  la 
participació, es valori la pluralitat i s’eduqui d’acord amb principis democràtics. 
La voluntat és no només formar persones autònomes i responsables i potenciar 
l’enfortiment de valors de diàleg per a una societat democràtica, sinó també 
enfortir la identitat personal i col·lectiva com a ciutadans i fomentar la valoració 
i els respecte vers les altres cultures i societats. 

 
 

1. L’institut  ha  de  facilitar  el  desenvolupament  d’aprenentatges  que 
possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència, la 
tècnica, les arts i la cultura, tot emfasitzant-ne el caràcter d’integració als nivells 
formatius posteriors o al món laboral. 

 
2.   L’institut forma de manera integral i enriquidora les persones, més enllà 
dels aprenentatges instructius. Així vetlla per què l’alumnat sigui educat per a la 
pau i la solidaritat, per a la protecció de l’entorn i per a la salut. 

 
3.  L’institut es manifesta aconfessional i plural, en la mesura que no ha 
d’excloure ningú per causa de la seva religió, procedència, ètnia o ideologia. 
Ressaltarà el diàleg i el respecte com a nucli de la convivència. 
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4.  L’institut comparteix els valors democràtics establerts en la Constitució i 
l’Estatut. En una societat plural i enriquidora ens mostrem contraris a la 
xenofòbia i el racisme defensant valors com la solidaritat, la no discriminació, el 
diàleg i la participació. 

 
5.   L’institut s’inclou en el marc de la coeducació i es treballa per tal de superar 
aquells hàbits, comportaments i actituds que signifiquin discriminació o 
desigualtat en els rols de l’home i la dona. 

 
6.   L’institut   empra   normalment   el   català,   com   a   llengua   vehicular   i 
d’aprenentatge. 

 
7.   L’institut considera que els valors de l’esforç constant i el treball personals 
són fonamentals i, per tant, els potencia i valora en la seva línia metodològica. 

 
També assumeix les diferències individuals de capacitats i maduresa i les seves 
repercussions en el procés d’aprenentatge. Així afavoreix la igualtat 
d’oportunitats, tot mirant de compensar les dificultats o mancances individuals 
per a l’assoliment d’una formació bàsica comuna, i estimula les diverses 
capacitats de l’alumnat. 

 
L’organització dels grups i de l’alumnat anirà en funció d’aquests   objectius i 
serà avaluada periòdicament per tal d’assolir-los. 

 
8.   L’institut intenta sempre garantir el desenvolupament de la tasca educativa 
en un ambient de respecte entre les persones, dins i fora de l’aula, i per això 
vetlla pel manteniment d’un marc de convivència basat   en el respecte dels 
drets de tothom i on cadascú assumeixi els seus deures. Amb el diàleg i la 
recerca del consens com a instruments bàsics per a la presa de decisions i la 
resolució de conflictes. 
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7. Objectius de l’institut 
 

L’Institut té definits els objectius educatius propis de cada etapa escolar. 
 

L’Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat: 
 

- Fomentar  en  l’alumnat  l’hàbit  de  treball,  per  tal  d’obtenir  i 
seleccionar informació de forma autònoma i crítica. Ajudar-lo a 
organitzar els propis pensaments, a relacionar-se de forma 
correcta amb les altres persones, a adoptar actituds solidàries i, 
en definitiva, reforçar la pròpia personalitat amb una correcta 
formació integral, intel·lectual i humana. 

 
El Batxillerat té com a finalitat: 

 
- Formar integral, intel·lectual i humanament l’alumnat, així com 

orientar-los i preparar-los per als ensenyaments universitaris, per 
als estudis de formació professional específica de grau superior, 
per altres estudis superiors i per a la vida activa. 

 
La Formació Professional té la finalitat de proporcionar a l’alumnat la formació 
necessària per tal de: 

 
- Adquirir  la  competència  professional  de  cada  àmbit  i  nivell 

d’estudi. 
- Comprendre l’organització i les característiques   del sector de 

l’hostaleria i, també, els mecanismes d’inserció   professional; 
conèixer la legislació laboral, i adquirir les habilitats i el 
coneixements necessaris per treballar en condicions de seguretat i 
prevenir els possibles riscos derivats de situacions de treball. 

- Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora per a 
futurs aprenentatges. 

 
La planificació de les activitats d’Ensenyament-Aprenentatge, la distribució 
curricular de les matèries a cada etapa educativa, els criteris d’avaluació, la 
metodologia emprada...   es troben en el document de l’institut Projecte 
curricular d’ESO, de Batxillerat i de Formació Professional. 
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8. L’ensenyament de l’aprenentatge de 
les llengües a l’institut 

 
Com a centre públic de la Generalitat de Catalunya, la llengua catalana és la 
pròpia i vehicular de l’institut dins els principis que defineix l’Estatut 
d’Autonomia. L’aprenentatge de les llengües es realitzarà d’acord amb les 
indicacions dels currículums i lleis vigents. 

 
L’objectiu bàsic del centre és que l’alumnat acabi l’escolarització obligatòria amb 
el domini oral i escrit de la llengua catalana, pròpia del país, això com de la 
llengua castellana, com a oficial de tot l’Estat espanyol,  i de l’anglès com a 
llengua de comunicació internacional. 

 
El centre haurà de procurar que els estudiants amb més propensió al domini de 
llengües tinguin l’oportunitat de poder estudiar, opcionalment, una segona 
llengua  estrangera.  L’institut  ofereix  com  a  segona  llengua  estrangera,  el 
francès, a l’Educació Secundària Obligatòria. 

 
 
 
 
 
 

9. Organització de l’institut i participació 
 

L’Institut  d’acord  amb  la  normativa  vigent  i  la  seva  identitat  té  definit  un 
sistema d’organització i gestió,  així com la regulació del marc de convivència, 
explicitat en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, del qual es 
manifesten els següents criteris generals: 

 
El Consell Escolar i el Claustre de professorat són els òrgans de participació i 
gestió de  l’institut. 

 
A més, es fan reunions d’Equips Docents, de  blocs de professorat per àmbits 
educatius, d’ESO, de Batxillerat, de Formació Professional, de Caps de 
departaments, de Departaments didàctics, de Tutors/es i d’Equip Directiu. 

 
Els òrgans de govern, dintre de l’Equip Directiu, són: 

 
la Directora, la Cap d’Estudis, la Coordinadora Pedagògica, la Secretària i el Cap 
d’Estudis adjunt. 
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Els òrgans de coordinació són: 
 

Els Equips docents de cada grup i els Tutors/es de grups; els Departaments de 
coordinació didàctica i els Caps de departament de coordinació didàctica. El 
Coordinador de Tecnologies de la Informació i Comunicació, la coordinadora de 
Batxillerat, el Coordinador de riscos laborals i el Coordinador d’audiovisuals. 

 
Els/les alumnes, a més de la participació en el Consell Escolar, disposen d’un 
representant delegat/da per classe. 

 
La participació dels pares i mares dels/les alumnes, com a principals 
responsables de la   formació i educació dels seus fills i filles, es garanteix a 
través de la seva presència en tots els òrgans en què està legalment establerta 
com a través de l’Associació de Pares i Mares d’alumnes, tot divulgant entre els 
pares i mares informació sobre les activitats del centre, canalitzant inquietuds i 
iniciatives que poguessin fer arribar a la direcció del centre, sensibilitzant-los 
sobre la importància del fet  educatiu i, en definitiva, millorant  la comunicació i 
la col·laboració entre el professorat, l’alumnat i les seves famílies. 

 
La gestió de l’institut està basada en la utilització de mecanismes democràtics 
en tots els òrgans de funcionament, en la participació, l’objectivitat, la 
professionalitat i la dedicació. 

 
L’estratègia pel desenvolupament de la gestió a l’institut sempre ha estat la 
planificació de les accions docents, el seguiment i l’avaluació posterior. 

 
Entenem la planificació com l’eina que concreta uns objectius de treball, que 
indica  la  temporització    i  que  avalua  el  nivell  d’assoliment  dels  objectius 
definits. 

 
La planificació de les activitats docents corresponents a un curs acadèmic la 
recull el document Programació General de l’institut. 
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10. Indicadors de referència per a 
l’avaluació del centre 

 
El centre defineix com a grans indicadors del treball, la seva funció  educativa i 
de cohesió social. Aquests indicadors han de servir per a la l’avaluació 
continuada i la millora permanent. Són els següents: 

 
 Impuls d’activitats que promoguin la valoració de l’esforç de l’alumnat. 
 Demanda de preinscripcions. 
 Col·laboració entre sectors (famílies, alumnat, professorat i PAS). 
 Desenvolupament de  projectes que  diversifiquin oportunitats per  a 

l’alumnat. 
 Desenvolupament de projectes de col·laboració amb l’entorn. 
 Resultats educatius grupals i individuals. 
 Resultats de l’alumnat amb NEE. 
 Resultats proves diagnòstiques. 
 Resultats proves externes de Competències Bàsiques. 
 Resultats proves accés a la universitat. 
 Avaluació del centre per part del professorat, PAS, famílies i alumnat. 
 Reconeixements del centre i del professorat. 
 Difusió de les experiències i activitats educatives del centre. 

 
 
 
 

11. Projecció externa 
 
 

El  Projecte  Educatiu  de  l’Institut  Martí  Dot  ha  d’estar  immers  dins  la  realitat 
educativa que l’envolta, per la qual cosa es proposa: 

   Fomentar la col·laboració amb l’administració educativa, l’Ajuntament i els 
centres educatius i culturals de la ciutat. 

   Incloure a la programació educativa de l’institut, la utilització dels recursos 
i activitats de les institucions. 

   Fer possible la participació de l’institut en les activitats ciutadanes, sempre 
que es pugui. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Institut 
Martí Dot   

 Pàgina - 14 - 

 

 

 

 
 
 
 

12. Revisió i actualització 
 
 

La comunitat educativa que treballa a l’Institut Martí Dot té l’obligació de 
conèixer, de respectar i de promoure l’assoliment dels objectius del PEC. Així 
mateix, ha de vetllar perquè aquest PEC sigui compatible i doni resposta a les 
necessitats de l’alumnat. Són els professionals del centre les persones 
encarregades de vetllar per l’adequació i la millora del projecte educatiu a la 
realitat i, en aquest sentit, promoure l’actualització i millora permanent, 
juntament amb les famílies representades al Consell Escolar. 


