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1. PRESENTACIÓ 
 

Aquest Projecte Educatiu de Centre ( P.E.C.) intenta mostrar els trets d’identitat, la 

missió, la visió, les característiques, la formulació d’objectius i l’expressió de 

l’estructura organitzativa d’un nou Institut d’Educació Secundària a la ciutat de 

Castelldefels. 

 

El PEC d’un nou centre ha de mostrar necessàriament la voluntat de millora de la 

qualitat de la tasca docent. Per aquest motiu, aquest PEC ha de ser el document 

bàsic de gestió on s’estableixen les línies d’actuació per a tots els membres de la 

nostra comunitat educativa, i és alhora el compromís del nostre centre envers la 

societat. 

Els membres de la comunitat educativa ( alumnes, famílies, professorat, entorn ) 

han de conèixer aquest PEC. 

 

 
 
 

2. VALORS 
 
El nostre objectiu és contribuir a què els nostres alumnes siguin persones 

responsables, competents i d’esperit crític; i que col·laborin amb el progrés i 

desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de llibertat, respecte, 

solidaritat i sensibilitat envers al medi ambient. Volem aconseguir que els nostres 

alumnes facin seu l’Institut de Castelldefels, que l’estimin i en tinguin cura. 

 

 
 
 

3. MISSIÓ 
 
L’Institut de Castelldefels ha nascut amb la missió de donar resposta educativa a 

totes les famílies que volen que un centre educatiu de titularitat pública construexi, 

a més de continguts de coneixements i valors, una educació global i equilibrada, 

tenint com a fita que les alumnes en acabar l’etapa d’ESO esdevinguin ciutadans 



responsables i competents, capaços d’integrar-se sense dificultats a la moderna 

societat del segle XXI. 

 

El nostre objectiu serà doncs formar, orientar i acreditar als nostres alumnes, 

d’acord amb els objectius i finalitats desplegats tant en les lleis educatives, com en 

els documents que expliciten la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin 

els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que 

facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat. 

 
 
 

4. VISIÓ 
 
L’Institut de Castelldefels vol seguir avançant en la construcció d’una cultura de 

centre que potenciï a tota la comunitat educativa en: 

 

- Una estructura organitzativa eficient i eficaç que faciliti el progrés personal i 

el rendiment acadèmic dels alumnes. 

- Una millora en la qualitat educativa general basada en el gust per aprendre, 

la preparació dels alumnes per respondre a les exigències del món actual al 

segle XXI i fonamentada en una sòlida formació cultural. 

- L’enriquiment mutu per mitjà de l’atenció a la diversitat i el foment del treball 

en equip, la cooperació i els intercanvis a tots els nivells (intern, altres 

centres, entitats ...). 

- Ser un centre actiu i emprenedor, amb visió de futur, que pretén la millora 

constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’ús habitual de 

les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats 

socials i del treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat 

educativa en tots els nivells educatius. 

- Fomentar un equilibri personal que sigui capaç de fer front als reptes de la 

vida quotidiana, processar les frustracions, responsabilitzar-se dels propis 

actes i adquirir l’autoconfiança suficient per desenvolupar els mecanismes 



necessaris per aconseguir objectius personals el màxim constructius 

possibles. 

- El respecte pels altres i per l’entorn. 

- Capacitat d’adaptació als canvis i obertura a noves propostes i possibilitats 

d’innovació i millora. 

- Un centre amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins de 

l’aula, com a eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats. 

- Consens i treball dins de la comunitat educativa en els valors que 

conformen un projecte de vida. 

 

 

 

5. LA IDENTITAT DEL CENTRE 
 
5.1. Història prèvia i característiques socioeconòmiques de l’entorn 

Amb el fort creixement de la població de Castelldefels dels darrers 15 anys, des 
del 2002-2003 es planteja la necessitat d’un nou centre de primària a Castelldefels 
( posteriorment, escola Garigot ubicada al carrer Aragó, 2 de la ciutat ) i on es 
presenta ja la necessitat del centre de secundària. Arribat el curs 2011-2012 es 
planteja crear el  Centre per al curs 2012-2013 amb la projecció de situar les seves 
instal·lacions al costat del centre de primària. Neix l’Institut de Castelldefels al curs 
2012-2013, però ubicat a unes instal·lacions provisionals del carrer Balaguer, 27 
de la ciutat. 
 

Tot i que el curs 2012-2013 el 95% són de Castelldefels i la resta Gavà, més del 

17 % són de pares estrangers. En conjunt, un 70% provenen del centre de la 

població i un 30 % de la zona propera a la platja. 

 

5.2. Principis pedagògics i metodològics 

La principal motivació de tot l’equip docent ha de ser donar un nivell educatiu de 

qualitat, amb una resposta pedagògica adequada a les necessitats individuals i 

grupals dels nostres alumnes. És per això que : 



- Realitzarem agrupacions flexibles en les matèries instrumentals ( llengües i 

matemàtiques ), tot incloent la llengua estrangera ( anglesa ), amb l’objectiu 

de millorar l’assoliment de les competències bàsiques. 

- Treballarem metodologies actives, participatives, flexibles, obertes a les 

noves tecnologies de la informació i del coneixement, sigui en l’àmbit 

personal ( que recull la dimensió de física i psicomotriu, intel·lectual, 

afectiva i emotiva ), tot potenciant en les diferents activitats la iniciativa 

personal, el treball col·laboratiu, la creativitat, la experimentació i la 

investigació. 

- Considerarem important la inclusió de l’alumnat, ampliant l’atenció 

individualitzada dels alumnes amb dificultats. 

- Disposarem de nous recursos, donant un especial protagonisme a l’acció 

tutorial ( per tal d’afavorir el desenvolupament individual ), als agrupaments 

flexibles, a apostar fermament per l’ús de les eines que ens ofereixen les 

noves tecnologies de la informació TIC i els recursos de les TAC, amb : 

� Pissarres digitals a les aules de grup-classe. 

� Intranet de centre 

� Activitats on-line a través de plataformes digitals 

� Treballs cooperatius, plataformes e-learning, etc 

Per aconseguir-ho caldrà l’ajut de les famílies : amb la seva col·laboració podrem 

treballar per ajudar a formar ciutadans lliures i competents. 

 

 

 



5.3. Equipaments i instal·lacions 

Iniciem les nostres activitats al curs 2012-2013 amb dos grups de 1r d’ESO en una 

ubicació provisional del carrer Arcadi Balaguer, 27 de la ciutat de Castelldefels. 

Disposem de : 

- aules de grup-classe, equipades amb pissarra digital. 

- aula de desdoblament per als agrupaments flexibles 

- aula d’informàtica, amb espai wi-fi que arriba a tot el centre 

- espai per la tutoria 

- aula taller de tecnologia i de Visual i Plàstica 

- laboratori de Ciències Naturals. 

- Les activitats d’Educació Física es realitzaran en les instal·lacions de les 

escoles properes, Can Roca i Torre Barona. 

 

5.4. Organització del Institut de Castelldefels 

L’estructura organitzativa del Centre queda reflectida als documents de la 

Programació General Anual provisional per al curs 2012-2013. 

L’organigrama serà : 

 

Equip directiu 

- Director : Higinio Mata Donoso 

- Secretària : Adoració Roig Segura 

Equip docent 

- Plantilla de 6 professors docents més els 2 membres de l’equip directiu. 

Personal PAS 



- Conserge 

- Administratiu ( mitja jornada ) 

 

És voluntat d’aquest equip directiu que, un cop iniciades i normalitzades les 

activitats de centre, puguin participar les famílies i constituir un Consell Escolar el 

més aviat possible. 

  

 

 

 

6. REVISIÓ 
 
Aquestes pàgines no volen ser un document tancat, sino que tan sols vol ser un 

principi a partir del qual volem arribar a definir la identitat del Centre. Tampoc 

pensem que sigui un document definitiu, ja que els temps canvien i amb ells els 

diferents punts de vista i la realitat que ens envolta. Per tant aquest ideari està 

obert a futures revisions. 

 


