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QUÈ ÉS? 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) recull la identitat del centre i orienta i vincula les 

actuacions de tots els membres de la comunitat escolar, que l’han de respectar. La comunitat 

educativa (famílies, alumnat, professorat i PAS) ha de treballar unida per tal de donar una 

direcció i una coherència a la tasca educativa que es realitza a l’institut.  

CARÀCTER PROPI 

C 
entre Viu és la paraula que millor ens defineix. A 

l’Institut Ramon de la Torre creiem en les 

capacitats dels nostres alumnes, dels seus 

familiars i de tot el claustre de professorat. Per aquest 

motiu, totes les idees i tot el treball en equip és benvingut i 

engrescador per a oferir una educació més enllà dels 

llibres de text, que fomenti una actitud en valors, curiosa, 

crítica, creativa i investigadora que esdevingui la base de 

la formació del nostre alumnat i promogui l’adequació dels 

aprenentatges.   

 

La comunitat educativa de l’Institut Ramon de la Torre 

ofereix un ensenyament de qualitat basat en:  

· Foment del desenvolupament integral de l’alumnat 

· Educació en valors i educació emocional 

· Comunicació directa amb les famílies 

· Participació en projectes innovadors 

· Potenciació de les llengües estrangeres  

· Foment de la lectura 

· Integració de les noves tecnologies a l’ensenyament 

· Servei a la comunitat: voluntariat, autonomia, 

solidaritat, treball en equip... 

MISSIÓ 

L 
’objectiu del centre és la formació integral dels nois 

i noies perquè esdevinguin persones responsables, 

solidàries, amb valors i intel·ligència emocional, 

respectuoses amb els altres, amb l’entorn i el medi 

ambient; a la vegada que competents en les habilitats 

socials i personals, que els permetin incorporar-se 

profitosament a la societat i al món laboral, de manera que 

puguin aconseguir un benestar tant individual com social. 

 

La comunicació entre la família i l’institut és la base per a 

treballar de la mà i creure en el potencial de cada alumne 

o alumna per tal de desenvolupar al màxim les capacitats 

de cadascun d’ells. Família i centre són un tàndem i el 

treball conjunt afavorirà el rendiment escolar i el 

desenvolupament personal de l’alumnat 

 

PRIORITATS EDUCATIVES 

L 
es nostres prioritats són l'èxit escolar i l'excel·lència 

educativa, desenvolupant al màxim les capacitats 

de tots i cadascun dels alumnes com a principi 

fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió 

social.  

OBJECTIUS EDUCATIUS 

S 
ubscrivint plenament les prioritats educatives, els dos grans objectius del centre són: 

 

1. Formar alumnes amb excel·lència i equitat 

2. Mantenir un ambient òptim de cohesió social 


