PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
Institut Arquitecte Manuel Raspall

L'objectiu principal de tota educació hauria de ser la
d'encoratjar a pensar el futur, a inventar-ne un de nou. I això
crec que s'ha de fer amb tres ingredients: amb realisme,
amb sentit i amb esperança. Cal fer-ho amb realisme perquè
no es tracta d'imaginar futurs impossibles de benestar
material, sinó de pensar-ne d'altres possibles d'assolir. I cal
pensar el futur amb sentit: és a dir, com a projecte col·lectiu,
que integri la vida en alguna cosa més gran i transcendent.
Però, sobretot, és imprescindible pensar el futur amb
esperança. Vull dir, des de la convicció que saber pensar el
futur és l'única forma de pensar-nos amb futur. I això depèn de
la nostra capacitat de pensar críticament el present.
Salvador Cardús i Ros
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1. Referents normatius
Aquest projecte educatiu té com a marc de referència la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) i tot
el seu desplegament així com el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.
2. Introducció
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document bàsic de gestió on es troben els principis d’identitat,
pedagògics, organitzatius i el projecte lingüístic que defineixen l’Institut. S’hi estableixen les línies
d’actuació per a tots els membres de la nostra comunitat educativa i el compromís del nostre centre envers
la societat.
El PEC és el marc de referència per la tasca docent, una guia per a l’equip humà i un recurs en la presa de
decisions. Presta una atenció especial a:
- La formació integral de l’alumnat afavorint-ne el creixement personal
- La integració dels coneixements i la formació per competències
- El respecte al pluralisme i els valors democràtics
- L’obertura a l’entorn proper i al marc internacional
- El foment del coneixement de llengües estrangeres
- El desenvolupament professional del professorat
- La millora contínua, la innovació i la transferència de coneixement
- La implicació de tot l’equip humà en el desplegament del PEC i el compromís amb la institució.
- La tutoria i l’orientació com a procés d’acompanyament de l’alumnat.
Els membres de la comunitat educativa de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall han de conèixer aquest PEC.
De la síntesi entre l’experiència acumulada després de molts anys de treball acadèmic i la voluntat de
millora de la nostra tasca docent, han sorgit les línies bàsiques d’aquest PEC, que fan del Raspall un centre
que combina, com diu el nostre lema, “tradició i innovació”.
Tot això també ha estat possible gràcies als milers d’alumnes que han passat per les nostres classes, a les
famílies que han donat suport i facilitat la nostra feina, a les institucions, i sobretot als professors i
professores que han treballat i treballen amb il·lusió i rigor.
3. Característiques del centre
L’Institut Arquitecte Manuel Raspall és un centre públic que depèn del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen ensenyaments obligatoris (ESO) i postobligatoris (Batxillerat i
Batxibac).
Es regeix en la seva actuació pels principis i preceptes recollits a la Constitució Espanyola, a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i normatives relatives a l’ensenyament i a l’educació.
Missió
A l’Institut Arquitecte Manuel Raspall, reconeixem la importància de l’educació perquè els joves arribin a
ser persones felices i ciutadans socialment competents i compromesos amb el medi ambient. Volem formar
integralment la persona, tant en l’aspecte instructiu com en l’aspecte formatiu, és a dir, el
desenvolupament personal, l’acadèmic i el professional.
Concebem l’educació com a:
● Instrument de millora de la persona i de la vida col·lectiva.
● Transmissió i renovació de la cultura i del conjunt de coneixements i valors que la sostenen.
● Foment de la convivència democràtica, respecte a la diferència i exercici de la ciutadania
responsable, lliure i crítica.
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●
●
●
●

Promoció de la solidaritat i la cohesió social.
Construcció de la sensibilitat artística a través del coneixement, el gaudi i la creació.
Valoració artisticocultural i natural del propi entorn.
Mitjà per resoldre els conflictes de manera autònoma, positiva i transformadora.

Volem assegurar la participació i suport de la família en la formació i en el procés educatiu dels seus fills,
facilitant espais de trobada i respectant els acords signats a la Carta de compromís educatiu.
Volem igualment crear un entorn de treball agradable, participatiu i motivador per l’equip humà de
l’institut que promogui la implicació de tothom en els projectes i el funcionament del centre, afavorint els
processos de reflexió.
Visió
L’Institut Arquitecte Manuel Raspall vol formar persones íntegres que aportin valor a la nostra societat. Per
aconseguir-ho volem:
● Ser un centre de prestigi i referència al nostre entorn formant i educant el nostre alumnat perquè
esdevinguin nois i noies competents i autònoms, solidaris i compromesos, lliures i crítics.
● Ser un centre on s’afavoreix el diàleg fent un treball significatiu en valors, educació emocional i
igualtat de gènere, i implicar les famílies perquè participin activament del procés educatiu.
● Consolidar l’oferta formativa d’acord amb les necessitats de l’entorn i aplicar estratègies
d’innovació i transferència de coneixement, enriquidores per a l’alumnat, amb altres centres i
entitats de l’entorn i també a nivell internacional.
● Ser un centre obert a la participació de la comunitat escolar, assegurant la implicació i fomentant el
sentiment de pertinença que ens faci créixer com a institució de referència al municipi.
● Fomentar i facilitar la participació del professorat en activitats de formació permanent, prioritzant
les activitats que reverteixin en benefici de tot el centre.
Valors
Dels valors que es desprenen de la missió, l’Institut posa èmfasi especial en el següent:
● Diàleg. Prevenció i resolució de conflictes a través de la mediació d’alumnes entre alumnes.
● Cohesió social a l’aula i a l’institut.
● Saber ser i saber aprendre al llarg de la vida.
● Esperit d’esforç i de superació personal.
● Respecte als companys i companyes, al personal del centre i a les instal·lacions.
Trets d’identitat i caràcter propi
L’Institut Arquitecte Manuel Raspall es compromet a complir els principis recollits en la LEC: principi de
qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de
rendiment 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 de l’alumnat i de llurs famílies.
Com a centre d’ensenyament públic que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
som un centre plural i obert que facilita el desenvolupament d’aprenentatges i l’adquisició de
competències en tots els ensenyaments que s’hi imparteixen tot formant l’alumnat en el marc del conjunt
de valors, normes i actituds que caracteritzen la societat democràtica.
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’institut i s’utilitza com a llengua vehicular i
d’aprenentatge (veieu el Projecte lingüístic).
El centre es manifesta laic i respectuós amb totes les religions, creences i formes de pensar de la comunitat
educativa, tot creant un ambient de respecte mutu.
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El trets d’identitat i caràcter propi del centre tenen com a eixos:
● Educar per a la pau i la solidaritat.
● Ensenyar a estimar la pròpia persona i els altres.
● Fomentar l’arrelament a l’entorn.
● Estimular el gust per les llengües estrangeres i el coneixement d’altres cultures.
● Promoure i incentivar el gust per la lectura.
● Facilitar l’autoconeixement, l’autonomia personal i l’esperit crític.
● Afavorir la participació i treball en equip.
● Incorporar bones pràctiques i vetllar per l’actualització pel que fa a les eines de gestió i
metodologies.
● Prioritzar les relacions personals per sobre de les relacions virtuals.
● Orientar l’alumnat tant acadèmicament com professionalment
● Fomentar la coeducació.
● Educar en el desenvolupament sostenible i fomentar el respecte a altres éssers vius i el medi
ambient.
● Promoure les activitats científiques i tecnològiques tot relacionant-les amb el nostre entorn.
La línia metodològica del centre propicia el diàleg i el consens entre el professorat potenciant les reunions
de diversos equips, les decisions dels quals predominen sobre les individuals. Entenem que les actuacions
de cadascun dels membres s’han de complementar i no neutralitzar, evitant conductes personalistes o
insolidàries i potenciant el treball en equip.
Un institut democràtic implica la participació real i efectiva en la gestió de totes les persones que el
componen (professorat, alumnat, famílies, PAS) per mitjà dels representants elegits de cada un d’aquests
estaments. S’atorga molta importància als procediments i vies de comunicació internes i externes.

Característiques del context escolar
L'Institut Arquitecte Manuel Raspall es localitza a la zona nord del terme municipal de Cardedeu (Vallès
Oriental). L'àrea d'influència del centre -la conca de la riera de Cànoves i l'Alt Mogent- es caracteritza,
d'una banda, per nuclis amb un entramat socioeconòmic consolidat i, per l'altra, per espais rurals que han
passat a ser residencials.
Els nois i noies provenen bàsicament de l’entorn més proper. Els pares de l’alumnat majoritàriament han
nascut a Catalunya. Segons les dades que consten en el nostre centre sobre l'origen de l'alumnat (curs
2018/19), un 72,7% ha nascut al Vallès Oriental, el 22% en altres comarques i el 5% a altres països, tant
europeus com de fora del continent. El 60% llarg tenen el català com a llengua familiar; una proporció
menor té el castellà (o català i castellà) com a llengua familiar. El nivell socioeconòmic i cultural de
Cardedeu és mitjà i mitjà alt. L'oferta cultural per al jove d'edat escolar a Cardedeu i rodalies és rica i
variada. Hi ha molta diversitat d’entitats i institucions que ofereixen activitats culturals i de lleure.
L’institut Arquitecte Manuel Raspall és un centre docent arrelat al seu entorn i context cultural amb un PEC
propi centrat en l’alumnat i obert a la col·lectivitat que contempla diversos grups d’interès i dona resposta
a les seves necessitats i expectatives:
Col·lectius implicats
Alumnat

Necessitats
Formació i acreditació per a
l’adquisició de les capacitats
establertes en el disseny curricular
de les etapes educatives

Expectatives
Assolir els coneixements, les
habilitats, les actituds, els valors i
les capacitats establertes per
etapa educativa que els faciliti el
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Famílies

Personal del centre
(professorat i PAS)

Exalumnes

Alumnat potencial de
Batxillerat i Batxibac
Empreses i institucions

Orientació educativa

seu desenvolupament integral o
accedir a estudis posteriors.

Integració a l’entorn i a la societat

Acompanyament emocional i
creixement personal
Rebre suport en el procés educatiu
de l’alumne/a.
Col·laboració entre la família i
l’institut (comunicació i seguiment
continuat).

Contribució a la formació del seu
fill/a.
Orientació i assessorament de
l’educació que està rebent el seu
fill/a.
Participació i col·laboració en el
procés educatiu del seu fill/a.
Desenvolupament professional i
personal.
Donar sentit a la feina.
Formació per desenvolupar les
seves tasques.
Entorn físic adequat per
desenvolupar les seves tasques.
Acreditació

Orientació acadèmica
Informació sobre l’oferta educativa
del centre
Formació de persones
responsables i competents, amb
ganes d’aprendre i iniciativa.

Entorn municipal
(Ajuntament, Associacions
de veïns, etc.)

Formació de persones
responsables, crítiques i lliures.

Escoles de primària del
municipi

Coordinació del pas de primària a
secundària

Institucions docents amb els
quals es fan intercanvis i
col·laboracions

Aprenentatge d’altres formes de
treballar i viure.
Aprenentatge actiu de llengües
estrangeres.
Difondre les proves per l’obtenció
de certificacions oficials de
llengües estrangeres.
Formació apta per accedir a la
universitat de l’alumnat graduat

EOI i altres entitats
certificadores de titulacions
en llengües estrangeres
Universitats

Desenvolupar-se professionalment
i personalment.
Reconeixement de la feina. Cursos
de formació que donin resposta a
les necessitats.
Recursos per desenvolupar
correctament les seves tasques.
Obtenir certificats.
Sentir-se part de la història del
centre
Establir un itinerari formatiu clar.
Conèixer l’oferta formativa del
centre.
Acollir persones disposades a
aprofitar les oportunitats
d’aprenentatge que ofereixen.
Contribuir a la formació de
l’alumnat.
Contribuir al progrés i al
desenvolupament social dintre
d’uns valors de llibertat, tolerància
i solidaritat.
Establir estratègies per facilitar
l’adaptació dels alumnes a 1r
d’ESO
Orientar les famílies de primària en
la continuïtat dels estudis dels seus
fills/es.
Conèixer altres formes de treballar
i viure.
El coneixement de llengües
estrangeres
Maximitzar l’obtenció de
certificacions oficials de llengües
estrangeres.
Aportar alumnat format i orientat.
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Alumnat Màster en la
formació de professorat
d’educació secundària,
batxillerat i FP
Departament d’Educació

Acreditació de pràctiques docents.

Ensenyar i acreditar la pràctica
docent.

Completar, aplicar i desenvolupar
el disseny curricular establert per
les autoritats educatives. Informar i
transmetre al Departament
d’Educació les necessitats dels
diferents grups d’interès
detectades.

Col·laborar en la millora de la
política educativa.

4. Objectius de centre
Objectius i prioritats educatives generals
Les prioritats de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall són:
a) Respecte als/les alumnes
1. Formar-los integralment ajudant a desenvolupar les pròpies capacitats donant eines de creixement
personal i per resoldre els conflictes de manera autònoma, positiva, transformadora.
2. Vetllar perquè assoleixin els continguts i objectius del currículum així com les competències
bàsiques a l’ESO, les competències específiques al Batxillerat i Batxibac i tinguin una bona
orientació acadèmica i laboral.
3. Facilitar-los les eines fonamentals per ser ciutadans socialment competents, fent atenció especial a
l’ús de les tecnologies.
4. Fomentar la implicació responsable en el seu aprenentatge, amb una actitud d’interès, esforç i
constància.
5. Treballar la llengua com a eina de pensament, d’autoconeixement i comprensió d’una cultura.
6. Canalitzar la competitivitat vers actituds de superació d’un mateix i com a mitjà per aconseguir el
desenvolupament del gust per la feina ben feta.
7. Afavorir la participació, la tolerància i l’esperit de cooperació amb el seu entorn.
8. Desenvolupar l’esperit crític.
9. Oferir la possibilitat de conèixer, participar i gaudir de l'entorn des de diferents punts de vista
(científic, artístic, literari...) perquè puguin tenir una visió àmplia de la societat on viuen.
10. Fomentar la curiositat i l’esperit investigador a partir de la informació, l’especulació filosòfica,
criteris ètics, etc.
11. Promoure les activitats de grup i el treball cooperatiu, per l'enriquiment personal i col·lectiu que
representen.
12. Potenciar la iniciativa i la creativitat.
Respecte al centre
13. Ser un centre obert tant pel que fa a l’acollida d’alumnes i professors d’altres països com per donar
oportunitats als nostres alumnes i professors de fer intercanvis, estades a altres països i també a
noves propostes educatives.
14. Centre acollidor d’estades formatives o professorat en pràctiques.
15. Aconseguir un ambient de respecte i diàleg per a les persones que es relacionen a l’institut, tant si
hi treballen com si en són usuaris.
16. Fer partícips de les activitats i de la dinàmica del centre tota la comunitat educativa i l’entorn.
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17. Utilitzar la planificació de les accions, el seguiment, l’avaluació i la millora com a estratègia per al
desenvolupament de la gestió al centre.
18. Vetllar per la millora contínua tot cercant l’excel·lència en el servei.
Respecte al professorat
19. Aprofitar i desenvolupar el talent de les persones, apoderant-les per assolir l’èxit dels projectes.
20. Fomentar i afavorir les activitats d’actualització de continguts i metodologies dels professionals del
centre.
21. Potenciar el debat pedagògic i la recerca educativa.
22. Vetllar per la professionalitat en la gestió de l’institut amb mecanismes democràtics, assegurant la
transparència, la confidencialitat, la participació, la col·laboració, la confiança i l’objectivitat.
Respecte a les famílies
23. Fomentar-ne la participació al centre.
24. Implicar-se activament en la formació de l’alumnat.
Respecte a l’entorn
25. Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres centres i participació en programes conjunts.
26. Promoure la col·laboració amb entitats i persones de l’entorn amb interès per afavorir l’educació i
la cultura.
27. Promoure relacions i convenis amb organismes i empreses que facilitin el coneixement directe del
món laboral.
Objectius específics
L’Institut Arquitecte Manuel Raspall, seguint les directrius del Departament d’Ensenyament, marca els
següents objectius estratègics:
1. Millorar els resultats educatius. Les competències pròpies dels àmbits, la seva avaluació i la
graduació.
2. Potenciar la cohesió social (mediació, coeducació i inclusió).
3. Millorar la participació i la comunicació externa. Pla d’entorn.
Aquests objectius estratègics es desenvoluparan en el Projecte de direcció, que marcarà les directrius en
períodes de 4 anys.
5. Concreció i desenvolupament del PEC
El Decret 103/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en l’article 20, explicita que
correspon al director o directora de cada centre públic establir els elements organitzatius del centre
d’acord amb el que s’especifiqui en el PEC, desplegat en el Projecte de direcció i d’acord amb les
competències dels òrgans de govern i participació, adoptar i impulsar les mesures per millorar l’estructura
organitzativa en el marc de les disposicions aplicables.
En l’organització del centre s’han d’aplicar els principis d’eficiència, funcionament integrat, gestió
descentralitzada, flexibilitat, participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés
educatiu.
L’estructura d’organització i gestió de l’institut ha de permetre i facilitar:
-

L’acompliment i desenvolupament dels objectius expressats en aquest projecte.
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-

La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre, l’exercici dels drets i
deures que regulen les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).
Les relacions de coordinació i col·laboració entre diversos òrgans i serveis del centre.
L’orientació del funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat de l’ensenyament i
l’excel·lència educativa.

L’institut, d’acord amb la normativa vigent, té definit un sistema d’organització i gestió que es concreta en
els següents documents estratègics:
·
Projecte de direcció. El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del PEC per al
període de mandat de la direcció, en concreta l’estructura organitzativa i inclou uns indicadors, derivats
dels que estableix el PEC, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.
·
Programació general anual (PGA). És la concreció un cop a l’any que ha de permetre assolir els
objectius formulats en el projecte de direcció
·
NOFC. Són el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer
possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el
PEC i en la PGA.
· Carta de compromís. L’objectiu és incentivar la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills
i filles i aconseguir determinats compromisos per part del centre a favor d’un entorn de convivència i
respecte que faciliti les activitats educatives.
· Projecte Lingüístic (PL). Annex d’aquest PEC. Defineix el tractament de les llengües al centre.
· Pla d’acció tutorial (PAT). Annex d’aquest PEC. Concreta els objectius i les activitats que es duen a
terme en relació amb l’orientació personal, escolar, acadèmica i professional de l’alumnat; la cohesió i
dinamització del grup classe; la coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips
docents; la comunicació del centre amb les famílies i la col·laboració en aspectes organitzatius del
centre.
· Pla TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement). Estableix l’adopció de les tecnologies de
la informació i la comunicació per tal que estiguin al servei de l’aprenentatge i el coneixement, definint
unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la
inclusió digital i la innovació metodològica.
· Pressupost. Document de planificació a curt termini. Ha de ser participatiu, transparent i coherent
amb el PEC i el NOFC. Ha de ser suficient per afrontar les necessitats de despesa de la PGA, és a dir,
cada activitat o objectiu ha de tenir assignació pressupostària.
Criteris d’organització pedagògica
Els criteris d’organització pedagògica estan desenvolupats en els apartats corresponents de les NOFC i
s’especifiquen en les concrecions curriculars dels ensenyaments que s’imparteixen al centre.
Concrecions curriculars
El projecte curricular de centre està format pel conjunt de les concrecions curriculars i d’organització de
cada un dels ensenyaments que s’imparteixen a l’Institut. Assegura el compliment de la normativa, els
decrets dels diferents currículums i els objectius generals de cada un dels ensenyaments. També dona
resposta a les necessitats i expectatives del nostre alumnat, de les famílies, de les empreses i de l’entorn
immediat.
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Les concrecions curriculars estan enfocades al treball competencial i a la diversitat metodològica en funció
de les necessitats de l’alumnat.
Hi ha tres nivells de concreció curricular:
1r nivell. Correspon als criteris generals d’organització pedagògica del centre i dels diferents àmbits.
2n nivell. Correspon a les concrecions curriculars de cada ensenyament. Conté informació sobre criteris
generals, seqüenciació, priorització dels continguts i de les competències a l’ ESO, Batxillerat i Batxibac.
3r nivell. Correspon a les programacions de cada una de les matèries de l’ESO, del Batxillerat i Batxilbac
que contenen informació sobre:
·
·
·
·
·
·
·
·

Objectius
Continguts clau i específics
Dimensions i competències
Metodologia de treball i gestió de l’aula
Adaptacions metodològiques a la diversitat de l’alumnat
Criteris i instruments d’avaluació
Desenvolupament hores de cada seqüència didàctica
Objectius no aconseguits de forma ordinària

Criteris generals d’avaluació
L’avaluació regula tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. També és una eina de revisió i reflexió de la
pràctica docent. El marc d’avaluació el fixa 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.
Els departaments didàctics, o els òrgans de coordinació didàctica que corresponguin, informaran a l’inici de
curs els alumnes dels continguts i criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de les diferents
matèries, els procediments de recuperació i de suport previstos i els criteris de qualificació aplicables. Les
programacions didàctiques han de recollir els criteris d'atenció als alumnes amb matèries no superades en
cursos anteriors, així com les activitats, orientacions i suports previstos per aconseguir la seva recuperació.
L’avaluació dels processos d’aprenentatge serà contínua, amb una observació sistemàtica i amb una visió
globalitzada al llarg del curs i de l’etapa. Al llarg del procés d’avaluació cal tenir en compte quines
competències i objectius s’assoleixen.
El procés de l’avaluació es comparteix amb l’alumnat per tal de fer-lo partícip i protagonista del propi
procés d’aprenentatge. Serveix als professors i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva
acció educativa així com per conèixer els resultats de l’aprenentatge, per regular les dificultats i els errors
dels alumnes en el procés d’aprenentatge (avaluació formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a
autorregular-se (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació) El resultat de l’avaluació final de cada
nivell permet a l’equip docent tenir informació per prendre decisions sobre la promoció de l’alumne al
nivell següent.
El professorat de cada matèria proposa una qualificació de final de curs que ha d‘anar acompanyada de
comentaris referits als criteris d’avaluació, a les competències i a les dimensions.
L'equip docent, integrat pels professors del grup d'alumnes i liderat pel tutor o tutora, és responsable de
la coordinació de les programacions, es reuneix periòdicament per coordinar les accions educatives i per
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avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes. Aquest equip és qui valora els resultats obtinguts
d’assoliment de les competències, atorga les qualificacions finals i decideix quins alumnes poden
matricular-se al curs següent i quina alumnes repetiran.
Els alumnes passaran de curs si l’equip docent considera que assoleixen les competències bàsiques. En cas
de no assolir-les, l’equip docent valorarà la idoneïtat de romandre o promocionar segons altres
consideracions com la maduresa personal, les possibilitats de progrés, les competències no assolides, el
nivell d’integració al grup i les expectatives personals.
Per tant, s’entén la repetició com una mesura excepcional. En cas de romandre un any més al mateix curs,
també es requereixen unes indicacions personalitzables orientades a superar les dificultats detectades al
curs anterior, que en algun cas poden comportar un PI. Es pot repetir el mateix curs un sol cop i dos cops
com a màxim dins l’etapa si no s’ha repetit a l’educació primària. En qualsevol cas, caldrà valorar cada cas
de forma personalitzada, ja que si la repetició no comporta una oportunitat de millora, l’alumne/a hauria
de promocionar.
Criteris d’estructura organitzativa i de gestió
El centre s’organitza de la següent manera per facilitar l’assoliment dels objectius plantejats concretats a
les NOFC amb els criteris següents:
a. Lideratge distribuït, compartint responsabilitats, de forma que es promogui la participació i
corresponsabilitat del claustre en la gestió pedagògica del centre, potenciant els canals de
lideratge, reflexió i participació, a través dels diferents àmbits, de les tutories, dels equips docents,
de l'equip de coordinació, de la comissió pedagògica i de diferents comissions.
b. Planificació estratègica, consistent en una diagnosi de la realitat del centre, una planificació de les
accions a realitzar, definint indicadors de millora i una avaluació contínua dels resultats, per tal
d’assolir els objectius de millora definits en el Projecte de Direcció i en els Plans anuals.
c. Organització per equips docents de nivell, establint criteris comuns de funcionament pel que fa a
aspectes pedagògics i didàctics (organització de les aules, pautes comunes de treball, etc.) i
realitzant el seguiment de l’alumnat en tots aquells aspectes referits a ritme de treball, assistència,
assoliment de les competències transversals, etc.
d. Organització per àmbits, que concretaran els projectes curriculars, les eines per al
desenvolupament competencial, els criteris d’avaluació, els criteris de qualificació i recuperació, les
mesures de reforç i d’atenció a la diversitat, etc.
e. Afavorir que els docents adoptin metodologies de treball per projectes o metodologies amb
enfocament globalitzat per tal d’aconseguir unes condicions d’aprenentatge motivadores que
desenvolupin l’aprenentatge competencial. Per exemple, sortides que complementen el treball
de l’aula, el pla lector, geometria del món real, biblioteca escolar, celebració d’esdeveniments
festius, esportius i solidaris, mediació escolar, etc.
f.

Anàlisi dels resultats de l’assoliment de les competències bàsiques per part dels àmbits implicats
i la concreció de propostes de millora transversals.

g. Acció tutorial: adoptar estratègies per tal d’oferir a l’alumnat un acompanyament personalitzat
corresponsabilitzant a tot el professorat.
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h. Atenció a la diversitat: conjunt d’estratègies i actuacions per atendre les necessitats educatives
diverses que presenta l’alumnat i afavorir el seu èxit personal i escolar amb els principis d’inclusió i
coeducació. En funció dels recursos humans de què el centre pot disposar (plantilla de professorat)
es prioritzen les diferents mesures organitzatives: reducció de la ràtio, desdoblaments en les
matèries instrumentals, reforços a l’aula, reforços en petits grups i les atencions individualitzades a
l’alumnat. S’elaboren plans individuals per a l’alumnat quan es considera que per al seu progrés són
insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o
ampliació previstes.
i.

L’ús TAC com a competència transversal i com a eina d’ús en les activitats l’ensenyament i
aprenentatge.

j.

Potenciació de l’aprenentatge idiomes (anglès, francès i alemany) utilitzant estratègies com l’ús
d’aquestes llengües en altres matèries curriculars no lingüístiques i potenciant intercanvis
internacionals.

k. Convivència. L’Institut ha de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i saludable per
comunicar-nos de manera més efectiva utilitzant l'empatia, el diàleg i la mediació per detectar i
resoldre amb la paraula i el sentit comú. S’ha d’afavorir la mediació entre iguals.
l.

Participació en les activitats planificades del pla d’entorn municipal “Cardedeu educa’m.
Emmiralla’m”.

m. Relacions amb l’entorn. Cal buscar necessitats en el municipi, analitzar si ens hi podem implicar i
proposar accions per participar en les diferents institucions (Ajuntament, universitats, empreses,
etc.), ja sigui a través dels recursos que aquestes institucions proporcionen o a través de convenis
de col·laboració. Potenciarem també els serveis a la comunitat ja establerts (Apadrinament lector i
Fem robòtica) a les escoles i/o farem propostes noves.
n. Estada a l’empresa amb funció essencialment orientadora. Té com a objectiu fer conèixer als
alumnes de batxillerat el món laboral.
o. Coordinació primària-secundària, per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels
aprenentatges de l’alumnat.
p. Participació en programes d’innovació educativa, dins la cerca d’un model de millora contínua,
que ens proporcioni noves eines que ens ajudin a optimitzar l’èxit escolar de tot l’alumnat per
obtenir l’excel·lència educativa.
q. Creació, definició i determinació de perfils professionals de professorat per ocupar places
estructurals específiques vinculades a aquest PEC i/o al Projecte de direcció: perfil lingüístic
especialitat en llengua estrangera (amb metodologia AICLE), competències digitals en l’ús i
l’aplicació de TIC/TAC, atenció a la diversitat de l’alumnat, lectura i biblioteca escolar, docència amb
dos especialitats docents i/o metodologies amb enfocament globalitzat.
Actualment es concreten en les següents places:
 Llengua i literatura catalana i llengua i literatura castellana amb perfil de biblioteca per
incentivar la lectura i coordinar biblioteca del centre i la de les aules.
 Doble especialitat de llengua anglesa i alemanya per oferir aquesta última.
 Geografia i Historia en francès. Ús de llengües estrangeres en matèries curriculars
(Batxibac).
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r.

Física i Química i Geografia/història en anglès per afavorir l’ús de llengües estrangeres en
matèries curriculars (Programa de generació plurilingüe i Programa de reconeixement de
les llengües).

Cerca d’estratègies per a la implicació de les famílies en l'educació integral dels seus fills/es.

s. Serveis escolars, oferir el servei de menjador facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar.
t.

Tramesa de la informació del transport escolar a les famílies que el tenen gratuït.

u. Incentivació de la participació en concursos, certàmens i premis que puguin reconèixer l’esforç del
professorat i l’alumnat, les seves qualitats i destreses i els coneixements adquirits.
Codi ètic del professorat
El professorat del nostre centre es regeix per unes directrius deontològiques que acceptem i ens fem
nostres.
Compromís amb els/les alumnes
1. Establir amb l’alumnat una relació de confiança, comprensiva i exigent alhora, que positivitzi els
errors i valori els encerts, que fomenti l’autoestima i motivi a progressar en el terreny acadèmic i en
el personal, i que ajudi a responsabilitzar-se del propi aprenentatge.
2. Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.
3. Valorar el treball amb equanimitat i justícia, ponderant el context social en què es du a terme i,
quan les circumstàncies ho requereixin, promoure l’equitat aplicant mesures específiques segons
necessitats educatives.
4. Estimular-los la curiositat intel·lectual i capacitar-los per plantejar-se noves preguntes, organitzant
el seu treball com una activitat creativa i projectada cap al futur.
5. Rebutjar qualsevol forma de segregació o discriminació per raons de rendiment acadèmic, d’origen
familiar o social, de gènere o qualsevol altra.
6. Fomentar el desenvolupament d’un judici crític sobre la realitat i ells mateixos, i promoure la
recerca de la veritat com a principi rector del saber.
7. Adoptar totes les mesures necessàries per salvaguardar-los la llibertat, la dignitat i la seguretat
física, psicològica i emocional.
8. Atendre i canalitzar les reclamacions legítimes de l’alumnat a través de l’exercici de la docència i de
la funció tutorial.
9. Guardar el secret professional de les dades personals.
10. Ser models d’actituds i conductes.
Compromís amb la professió
11. Exercir amb professionalitat l’ensenyament atenent a les necessitats de desenvolupament de
l’alumnat, a la normativa establerta i als projectes educatius del centre.
12. Col·laborar en la millora de l’educació, aportant-hi la pròpia experiència i competència
professional, participant en la dinàmica del centre per promoure la qualitat de l’ensenyament.
13. Posar els seus coneixements a l’abast de la comunitat educativa i contribuir a la formació del
professorat novell, d’acord amb les necessitats, possibilitats i disponibilitat.
14. Participar en la revisió del PEC, respectar-lo i afavorir-ne la implantació.
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15. Exercir amb dedicació les responsabilitats assignades mantenint canals oberts de consulta i debat i
actuant com a model de conducta.
16. Respectar i fer respectar les normes de funcionament del centre i col·laborar en tot moment amb
els òrgans de govern, els equips de treball, el serveis d’orientació, les tutories i qualsevol altre
servei.
17. Tractar amb respecte i consideració els companys, fomentar el treball en equip i afavorir un bon
clima de treball.
18. Vetllar pel bon manteniment i la neteja de materials i instal·lacions, inculcant als alumnes el
respecte per qualsevol bé, públic o particular.
19. Guardar, en l’exercici de càrrecs de responsabilitat, el secret professional de les dades personals
dels companys.
Compromís amb el coneixement
20. Formar-se permanentment.
21. Procurar que la transmissió dels continguts sigui el màxim de transversal i interdisciplinària possible
per donar diferents aproximacions al coneixement.
22. Aplicar en tot moment el rigor i la prudència per tal de no donar per definitives teories i postulats
que els avenços poden posar en qüestió.
23. Expressar i comunicar el saber al alumnes, sense dogmatismes i respectant el seu dret a rebre una
informació veraç i contrastada.
24. Reconèixer que els alumnes tenen coneixements i valors que provenen de les seves famílies o grups
socials, i que han de ser considerats amb respecte perquè condicionen i enriqueixen els
aprenentatges a l’aula.
Compromís amb la societat
25. Assumir i complir els deures de ciutadania, actuant amb lleialtat envers la societat i les institucions,
en el marc de la normativa vigent.
26. Desenvolupar una actuació docent d’acord amb el PEC.
27. Promoure el coneixement de la cultura i la llengua pròpies tot respectant i posant en valor les dels
altres presents a l’institut.
28. Fomentar la participació en la vida del centre amb els valors que fonamenten la convivència, la
mediació, el diàleg i la consciència mediambiental.
29. Respectar els drets de les famílies i dels tutors legals pel que fa a l’educació dels seus fills,
harmonitzant-los amb l’exercici de l’autoritat docent i amb el compliment del PEC.
30. Afavorir la cooperació entre les famílies i el professorat, compartir la responsabilitat educativa i
propiciar la participació ja sigui directament o a través de l’AMPA.
31. Informar les famílies i els tutors del procés educatiu, el grau de consecució dels objectius així com
l’orientació per millorar.
32. Posar en valor la diversitat cultural de l’alumnat i de les seves famílies.
33. Informar a Direcció de les violacions dels drets humans, maltractaments i altres formes de violència
de què tinguin coneixement o en siguin testimonis en l’exercici de la professió.
34. Respectar la confidencialitat de les informacions que, en l’exercici de les seves funcions, li han
proporcionat les famílies o tutors legals.
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6. Avaluació
Mecanismes d’avaluació (recull d’informació i valoració de resultats)
L’objectiu de l’autoavaluació del centre és saber si compleix la normativa, si el Projecte de direcció
s’assoleix i si s’està avançant cap a la visió proposada. Permet aglutinar la comunitat educativa en la
consecució d’un projecte comú, consensuar plans d’acció per millorar qualsevol aspecte i avaluar-los.
Per portar a terme aquesta avaluació és necessari quantificar i analitzar les millores produïdes en diferents
àmbits mitjançant indicadors diversos.
Indicadors de progrés (del Departament d’Ensenyament/ propis del centre):
- Context. Diversitat de l’alumnat, participació de les famílies en les activitats del centre,
absentisme/abandonament.
- Recursos. Pressupost, ràtios i formació del personal del centre (professorat i PAS).
- Processos. Incidències en la convivència del centre, satisfacció amb l’acollida de nous
professionals i de nou alumnat, bones pràctiques compartides.
- Resultats. Superació de cursos i d’etapes, superació de les proves d’avaluació diagnòstica i de
competències bàsiques, superació de les PAU, satisfacció dels alumnes, professorat, PAS i
famílies.
7. Aprovació i revisió del PEC
La direcció del centre formula la proposta inicial del PEC i les modificacions i adaptacions corresponents.
El claustre de professors intervé en l’elaboració del PEC a partir de la proposta inicial de la direcció.
El claustre fixa i aprova la concreció dels currículums que conté el PEC.
El consell escolar del centre té la competència de participar en l’aprovació del PEC de centre. Ha de ser
consultat pel director/a per valorar la proposta del PEC i manifestar el seu suport amb una majoria de les
tres cinquenes parts dels membres.
El PEC serà vigent mentre no se n’aprovi una nova revisió. Podrà ser modificat o revisat a iniciativa de la
direcció del centre o per petició del claustre o del Consell escolar.
Resolució d’aprovació
Resolució de la directora de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall, de Cardedeu, pel qual s’aprova el Projecte
lingüístic de centre.
Com a directora del centre Institut Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu i en aplicació de les
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada
per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, d’acord amb la
resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió dels
centres per al curs 2018 i d’acord amb el parer del Consell escolar, segons consta a l’acta de la sessió de
data, 22 de maig de 2019.
Resolc:
1. Aprovar el Projecte educatiu de centre.
2. Comunicar aquesta resolució al Consell escolar i donar-la a conèixer a la comunitat educativa.
Aquest projecte també estarà a disposició de l’Administració educativa.

GENIS FILBA,
SILVIA
(FIRMA)
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Cardedeu, 27 de maig de 2019
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8. Difusió del PEC
La comunitat educativa de l’Institut ha de tenir coneixement del PEC. La seva adopció i observació ha de
guiar les actuacions del personal, alumnes i famílies, que han de respectar i mantenir el caràcter i línia del
centre.
Així, el PEC ha d’estar a disposició de la comunitat educativa. I en concret:
a. L’alumnat ha de respectar el PEC.
b. Les mares, pares o tutors tenen dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i el
deure de respectar-lo.
c. El professorat exerceix les seves funcions dins els límits que determina la legislació i el
marc del projecte educatiu. Gaudeix dels drets i té els deures fixats per la normativa
d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts del PEC.
d. Els criteris pedagògics del PEC orienten l’exercici professional del personal que hi
treballa.
e. La publicació del PEC es farà a través de la pàgina web de l’Institut i cada curs se’n farà
difusió en les reunions d’acollida del nou professorat, famílies i alumnes.
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