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1- INTRODUCCIÓ

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut ELS ROURES de Dosrius

és el document que vertebra totes les accions i les relacions de la

comunitat educativa. Estableix els objectius que dirigiran les actuacions

de tots els agents implicats. Descriu el caràcter diferenciador del centre

en el marc de l’autonomia de centre i en el compliment de la normativa

vigent.

El document del PEC s’ha actualitzat amb les idees del Projecte de

Direcció de febrerb de 2019. El Projecte manté la idea consensuada de

quina ha de ser l’educació que ajudarà al jove que s’incorpora a 1r

d’ESO a fer front als reptes de la societat del segle XXI i de l’experiència

acumulada en els anys de vida del centre. Planteja actuacions de

continuïtat de les experiències d’èxit i de reorientació d’aquells aspectes

que s’han detectat com a punts febles susceptibles de millora. Per

realitzar aquesta tasca, el centre disposa d’unes eines que faciliten

l’anàlisi de les fortaleses i les debilitats del projecte que s’ha dut a terme

durant els darrers anys. S’anirà actualitzant tenint en compte el resultats

del sistema d’indicadors i les Avaluacions realitzades a centre.El present

document substitueix l’anterior, aprovat el març de 2015.

El PEC és l’instrument necessari del qual es disposarà per exercir

l’autonomia del centre. Aquesta autonomia permet singularitzar

actuacions en funció de les necessitats detectades sempre amb la

intenció de millora de la qualitat del servei educatiu. Per aquest motiu es

fa l’anàlisi de l’entorn, tant físic com del referit a la diversitat de la

població pel que fa a nivell socioeconòmic i cultural.
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Ha estat elaborat en el marc d’un debat participatiu i s’ha aprovat pels

òrgans col·legiats del centre.

Tot i els principis de continuïtat i estabilitat, és obert a modificacions

futures i a noves aportacions, sempre amb l’afany de millora contínua.

És deure de l’Equip Directiu donar-lo a conèixer i fomentar-ne la difusió

entre la comunitat educativa. El respecte a aquest projecte esdevé una

obligació de tots: professorat, alumnat i personal d’administració i serveis;

sense perjudici dels drets i deures reconeguts per la normativa en

matèria de legislació educativa.
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2- REFERENTS NORMATIUS

L’INSTITUT ELS ROURES de Dosrius es regeix per les lleis vigents, tal i com

correspon a un centre que depèn del Departament d’Ensenyament de

la Generalitat de Catalunya. Tot i que per a futures revisions del PEC

caldrà tenir en compte les possibles novetats normatives, aquest

document s’empara en els següents referents legals:

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, Llei d’educació de Catalunya (LEC).

De la qual en destaquen per la seva importància en aquest

document:

a. Article 2. Principis rectors del sistema educatiu

b. Articles de 9 a 12, relatius al règim lingüístic

c. Article 14, projecte lingüístic

d. Articles de 77 a 83, organització pedagògica del centre

e. Articles de 90 a 103, de l’autonomia de centres

f. Títol VIII , Capítol I, art.104 a 108, Exercici de la professió

docent

g. Títol VIII , Capítol II, art.109 a 110, Exercici de la professió

docent

h. Article 148, que estableix que el Consell Escolar aprova el

PEC

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres

educatius

a. Títol I, Capítol I, art. 4 a 6, definició, contingut, aprovació i

difusió del projecte educatiu de centre.

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres

educatius públics i del personal directiu professional docent.
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 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i

regulació de la convivència en els centres educatius no

universitaris de Catalunya. Derogats l'article 4 i el títol IV.

 Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació

dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Correcció d'errada en el DOGC núm. 5515, de 27.11.2009.

Modificat pel Decret 51/2012, de 22 de maig.

 Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el

procediment i els documents i requisits formals del procés

d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. Modificada per

l'Ordre ENS/56/2012, de 8 de març.

 Normativa d’organització i funcionament de centres públics

dependents del Departament d’Ensenyament que publica cada

curs escolar el departament.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=403808&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=451704&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=500719&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=608491&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=527072&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=602264&type=01&language=ca_ES
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3- PRINCIPIS IDEOLÒGICS ADOPTATS PEL CENTRE: MISSIÓ I

VISIÓ

3.1. MISSIÓ

La formació integral dels alumnes per a viure en una societat canviant i

que presenta grans reptes. Aquesta missió general i d’enorme

importància es concreta de la manera següent:

EN RELACIÓ ALS ALUMNES

L’alumne és el destinatari de les accions que es duen a terme al centre,

en el qual tenim la missió d’acompanyar-lo a créixer i a desenvolupar-se

com a persona i d’atendre les necessitats i els interessos individuals.

També de preveure accions específiques quan es tracti d’alumnes amb

dificultats o amb altes capacitats.

El centre ha d’encoratjar els alumnes a liderar la seva pròpia vida, a ser

autònoms i proactius. Ha de potenciar el treball de les intel·ligències

múltiples i orientar acuradament la posterior escolarització

postobligatòria.

Tenim la missió de dotar l’alumnat d’eines per a comprendre i habitar el

món i per a relacionar-se satisfactòriament amb els altres. En aquest

sentit tenim la missió d’impulsar la cooperació en front a la competició i

l’ajuda mútua.

En un món canviant, la imaginació i la creativitat poden ser una gran

eina per als nostres alumnes. Per això tenim la missió d’impulsar aquests

valors en front a l’execució de tasques de caire més repetitiu o rutinàries.
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Finalment destaquem la missió de proporcionar als alumnes eines per a

fomentar l’expressió de sentiments o d’idees a través del llenguatge i

d’altres sistemes de representació. Pel que fa a l’expressió i comprensió

lingüística, el centre els oferirà eines per promoure el plurilingüisme.

EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES

És missió del centre treballar conjuntament amb les famílies incentivant

l’ajuda mútua en la tutorització dels nois i noies, crear espais de

col·laboració efectiva famílies-centre. També és important acompanyar

les famílies en el procés educatiu del fill/a, recollir informació i informar

del seguiment individualitzat del fill/a. Finalment cal també treballar

conjuntament en l’orientació dels nois i noies per a la tria d’estudis

posteriors.

EN RELACIÓ A L’ENTORN

Al centre ens proposem col·laborar en el sentiment de pertinença dels

nois i noies al municipi de Dosrius, fomentar la cohesió social en una

població que territorialment té tres nuclis força diferenciats. Formar

persones responsables en la defensa de l’entorn físic i col·laboradores

en tasques comunitàries.

A nivell més extens, tenim la missió de formar nois i noies que ajudin a

impulsar un canvi social cap a una societat més justa, per això cal que

treballem els valors de la pau, el compromís personal i social i el

respecte a la pluralitat ideològica, religiosa o de qualsevol altre tipus de

condició.
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EN RELACIÓ AL PROFESSORAT

En aquest sentit, és necessari facilitar la tasca al professorat coordinant

actuacions que puguin ser d’ajuda mútua, espais col·laboratius i de

presa d’acords, i també recollir les iniciatives en matèria organitzativa,

de convivència, dins l’àmbit de la matèria de la qual el professor és

especialista o a nivell transversal. D’altra banda, s’ha de crear un entorn

de treball agradable, participatiu i motivador que promogui la seva

implicació en els projectes i el funcionament del centre i impulsar la

formació contínua del professorat i la praxi docent reflexiva.

EN RELACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

En referència a l’administració educativa, s’haurà d’aplicar, adaptar i

desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats

educatives i informar i transmetre al Departament d’Ensenyament les

necessitats detectades en la comunitat educativa per a què hi hagi

una bona sintonia entre la política educativa, l’entorn i la societat.

3.2. VISIÓ

Per fer front als reptes que planteja el segle XXI cal plantejar una

perspectiva educativa que promogui la formació integral de la persona,

més enllà de l’adquisició d’uns coneixements. A l’Institut ELS ROURES de

Dosrius tenim la següent visió del jove que marxarà del centre a 4t d’ESO,

un cop finalitzada la seva escolarització obligatòria:

 Flexible i obert al canvi, autònom i capaç de treballar en

col·laboració amb els altres. Capaç de formar part d’equips i de

xarxes globals. Capaç d’integrar la realitat complexa amb la que
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es trobarà en acabar els estudis al centre i també d’evolucionar

amb ella.

 Motivat, il·lusionat i preparat per continuar estudis obligatoris i

orientat adequadament en la tria d’aquest camí.

 Creatiu i imaginatiu, capaç de proposar noves idees davant els

problemes.

 Compromès amb l’entorn immediat i amb les causes que impulsin

el canvi social cap a una societat més justa i solidària.

 Que basi les seves actuacions en el diàleg i el respecte a la

pluralitat d’opinions i de condicions.

Pel que fa al centre, tenim la visió d’un centre acollidor, de tracte

familiar amb els alumnes i les famílies, amb docents compromesos amb

els projectes de centre i il·lusionats per la seva tasca. Professors que

continuïn la seva formació al centre a través de cursos d’actualització,

amb domini de les TAC i una part considerable dels quals siguin

plurilingües. El centre ha d’impulsar la participació de tothom en actes

conjunts i que treballi per impulsar la cooperació.

3.3. VALORS

3.3.1. LA PARTICIPACIÓ

 Potenciem la coresponsabilitat i la implicació de la comunitat

educativa en la presa de decisions.

 Complim els compromisos creats amb tota la comunitat

educativa.

 Facilitem l’accés a la informació sobre les activitats del centre i la

informació necessària a través de la pàgina web i les xarxes

socials.
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 Potenciem els canals permanents de participació per als alumnes,

pares i mares i personal del centre.

3.3.2. EL COMPROMÍS AMB LA MILLORA CONTÍNUA

 Realitzem anualment autoavaluacions internes i avaluacions

externes. Disposem d’un sistema d’indicadors de progrés del PEC,

del Projecte de direcció i dels Pla anuasl.

 Dissenyem i avaluem projectes d’impuls i millora que es recullen

en algun dels tres documents anteriors i que sorgeixen a partir de

necessitats detectades, i d’una durada de curt o mig termini.

3.3.3. L’IMPULS A LES NOVES TECNOLOGIES

 Donem prioritat a l’ús de les noves tecnologies en la pràctica

docent, en la comunicació amb famílies, entre professorat i amb

els alumnes.

 Dissenyem optatives d’impuls a les TAC.

3.3.4. LA SOSTENIBILITAT

 Fomentem la implicació i la responsabilitat amb l’entorn i el medi
ambient en un sentit ampli.
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4- EL CENTRE

4.1. DESCRIPCIÓ I CONTEXT

L’INS ELS ROURES va començar la seva activitat al setembre de l’any

2006 amb dos grups de 1r d’ESO i un de 2n. El curs 2008/09 es completa

el cicle de l’ESO i actualment hi ha alumnes de 1r fins a 4rt. Per tant és un

centre relativament nou, de titularitat pública i que depèn del

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Imparteix

ensenyament reglat: ESO. És un centre de 3 línies a 1r i 2n i 2 línies a 3r i

4rt per aquest curs. També disposa de l’Aula Oberta, una aula

específica internivells per atendre la diversitat de l’alumnat de 2n, 3r i 4rt.

4.2. TRETS D’IDENTITAT

Som un centre públic, plural, participatiu i arrelat al nostre entorn: Dosrius.

Considerem que la tasca educativa ha de ser un treball d’equip, basat

en el funcionament democràtic, dialogant i responsable de tots els

sectors implicats: alumnes, famílies, professorat i personal d’administració

i serveis.

Fomentem l’educació activa basada en la creativitat, la iniciativa i la

reflexió crítica, partint dels coneixements previs i el bagatge cultural i

personal dels nostres alumnes.

Tot el que es fa al centre té com a objectiu oferir l’alumnat ocasions de

créixer i madurar d’una manera lliure i autònoma, de madurar a nivell

humà i social, de manera física i intel·lectual.

Eduquem per a viure en una societat plural, potenciant els valors com la

solidaritat, la convivència, el diàleg i respecte pel medi ambient.



Projecte educatiu de centre INS ELS ROURES 22/10/2019

Aprovat pel Consell Escolar de data 22.10.19
Pàgina 13 de 24

Oferim un ensenyament igualitari per a nois i noies, i treballem per la

superació dels estereotips sobre el paper de l’home i la dona en les

activitats humanes.

Fomentem l’adquisició d’hàbits com a mitjà per a la formació integral

dels alumnes, especialment aquells que afavoreixen la salut,

l’autonomia personal, la convivència i l’esforç.

El centre es mostra obert a la coordinació amb entitats, institucions i

professionals de l’entorn, per a mantenir contacte amb la realitat més

propera i poder participar en aquells esdeveniments importants de la

nostra població.

Treballem per a la igualtat d’oportunitats. Orientem el futur dels alumnes

buscant el seu èxit personal, social, acadèmic i professional.

La llengua vehicular d’aprenentatge del centre és el català. Valorem

molt positivament l’aprenentatge del castellà i impulsem l´ús de l’anglès

com a llengua de comunicació en altres matèries no lingüístiques. El

francès és la nostra segona llengua estrangera.
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5- ANÀLISI DAFO

AMENACES OPORTUNITATS

Dispersió dels habitatges (Dosrius té

3 nuclis de població) – Dificultats de

mobilitat

Concretar el projecte de

construcció del nou edifici i

participar-hi amb les famílies i

l’ajuntament per convertir-lo en

entitat significativa en el poble.

Plantejament de proposar un Institut

Escola que uneixi l’oferta escolar a

Dosrius de 3 a 16 anys ubicat en

diferents espais i rendibilitzant al

màxim totes les instal·lacions per

fer-les compartides

Falta de recursos extraescolars i de

lleure en el municipi pels alumnes

de secundària adequats a la

jornada intensiva

L’INS ELS ROURES és l’únic centre de

secundària del municipi

Part de l’alumnat amb pocs hàbits

d’estudi i habilitats socials

millorables

Implicar a l’Ajuntament i a diferents

empreses del poble en el Projecte

d’Aula Oberta

El fet de tenir des de fa 13 cursos un

edifici prefabricat augmenta la

sensació de provisionalitat i dificulta

la consolidació del centre

Recórrer a la UEC de la comarca

per casos excepcionals
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L’absència de batxillerat fa que els

alumnes que busquen

l’excel·lència es plantegin anar a

fer els darrers cursos de l’ESO fora

del centre a un lloc on poder cursar

també el Batxillerat

Entorn rural que permet un treball

molt proper per la interacció amb

el medi físic

Manca d’espais important i poc

solucionable a curt termini mentre

no

es disposi de l’edifici definitiu

Suport de l’AMPA i de les famílies a

la línia educativa del centre

Segons l’administració tenim dues

línies molt plenes però no suficients

per justificar una tercer línia a 1r i 2n

ESO

Aposta per desdoblar en 3 els grups

de 1r que ha permès integrar sense

problemes els alumnes que s’han

anat incorporant al llarg del curs

FORTALESES DEBILITATS

Resultats satisfactoris del treball fet

en tutories i de suport amb el

Departament d’Orientació del

centre

Manca de l’hàbit d’estudi i

motivació per part de part de

l’alumnat

Seguiment en temps real dels

alumnes per part dels tutors i les

famílies

Manca d’excel·lència en els

resultats acadèmics

Gran implicació del professorat en

les propostes del centre

Claustre en procés de cohesió
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Ambient de treball agradable i

resolució positiva dels conflictes

Planificació i coordinació per tota

l’etapa de les activitats

complementàries

Normes clares de convivència en el

centre

Millorar resultats de les CB

Treball amb diferents metodologies

per part del professorat I l’alumnat

Problemes amb el manteniment

dels recursos informàtics del centre i

la seva connectivitat
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6- OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

Els dos objectius centrals del projecte són:

 La millora dels resultats educatius.

 La millora de la cohesió social.

6.1. OBJECTIUS PEDAGÒGICS PER A LA MILLORA DELS RESULTATS

EDUCATIUS

6.1.1. EN RELACIÓ ALS ALUMNES

 Implicar l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge, fer-lo

copartícep de les decisions sobre mesures de suport o

d’ampliació. Promoure l’autoavaluació responsable i la

coavaluació en col·laboració amb professors i companys.

 Mantenir el ritme de millora de resultats externs en les proves dels

alumnes de 4t d’ESO.

 Estimular la creativitat, la sensibilitat i la imaginació dels

alumnes per a convertir l’educació en una tasca oberta, que els

possibiliti la relació amb l’entorn dins dels valors estètics, ètics i

científics

 Formar ciutadans amb un alt esperit crític, iniciativa i autonomia

personal.

 Estimular la motivació dels alumnes per la millora contínua.

 Acompanyar els alumnes en el seu procés de maduració per tal

de que puguin decidir el seu futur educatiu juntament amb les

famílies.

 Tutoritzar i orientar els alumnes en l’aprenentatge, per obtenir els

millors resultats possibles.
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6.1.2. EN RELACIÓ AL PROFESSORAT

 Continuar impulsant la cultura de l’avaluació en les reunions

d’equips i departaments del centre tenint en compte totes les

dades de que es disposa, tant a nivell intern com extern, amb

l’objectiu de fer una anàlisi objectiva i de procés que permeti

impulsar mesures de millora.

 Promoure la formació permanent del professorat del centre.

 Impulsar l’ús de les tecnologies de les quals disposa el centre.

6.1.3.EN RELACIÓ A LES METODOLOGIES

 Combinar les metodologies d’aula de treball cooperatiu amb les

metodologies més tradicionals com a eina per a millorar la

motivació i participació de l’alumnat, la millora del clima de l’aula

i la cohesió del grup classe.

 Impulsar metodologies inclusives d’atenció als alumnes amb NEE.

 Promoure accions per a incrementar l’autonomia de l’alumnat en

la gestió de les tasques assignades.

 Promoure metodologies de treball que incloguin activitats

d’observació directa, de descoberta, de recerca, per

incrementar l’interès i la participació.

 Promoure metodologies que impliquin diferents nivells

d’agrupaments: individual, per parelles, per grups o de tot el grup

classe en el procés d’aprenentatge.

6.1.4. EN RELACIÓ A L’ORGANITZACIÓ I A LA DISTRIBUCIÓ DE

RECURSOS

 Facilitar l’ús dels recursos materials i de les tecnologies TAC per a

tots els cursos i matèries.
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 Promoure una organització i una distribució dels alumnes dins

l’aula de manera que s’afavoreixi tant el treball individual, per

parelles com el treball en grups cooperatius.

6.1.5 EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES I A L’ENTORN

 Fer les famílies copartíceps dels procés d’aprenentatge dels seus

fills i vetllar perquè rebin acurada informació del dia a dia a través

de plataformes digitals d’ús restrictiu.

 Impulsar espais conjunts professorat i famílies a través de xerrades

i/o cursos.

 Coordinar accions amb l’escola de Dosrius que donin coherència

i continuïtat a les diferents etapes educatives que ofereix el

municipi.

 Participar activament en les experiències d’èxit educatiu del

municipi de Dosrius conjuntament amb les altres escoles del poble

i amb entitats de lleure.

6.2 OBJECTIUS PER A LA MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL

6.2.1. EN RELACIÓ ALS ALUMNES

 Fer conscient el conjunt de l’alumnat dels drets i deures individuals

i col·lectius al marge dels orígens.

 Treballar el respecte vers totes les cultures per tal de construir una

societat oberta i plural.

 Potenciar el valor de la convivència pacífica i de la mediació

com el millor mètode de resolució de conflictes.
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6.2.2. EN RELACIÓ AL PROFESSORAT

 Impulsar accions de promoció del reconeixement social i

professional del professorat del centre.

 Impulsar la coresponsabilitat en el funcionament del centre i en els

resultats obtinguts.

 Promoure el sentiment de pertinença al centre de tots els docents.

Vetllar perquè es faci una bona acollida al nou professorat que

s’incorpori al centre.

6.2.3.EN RELACIÓ A LES METODOLOGIES

 Impulsar el treball de les habilitats socials i de la reflexió de les

actuacions individuals i col·lectives.

 Promoure i valorar la cooperació i la mediació com a eina

positiva de resolució de conflictes.

6.2.4. EN RELACIÓ A L’ORGANITZACIÓ I A LA DISTRIBUCIÓ DE

RECURSOS

 Promoure el lideratge compartit a través de càrrecs intermitjos.

 Informar de la gestió del centre amb transparència.

 Impulsar les organitzacions que treballin de manera transversal les

diferents matèries del currículum.

 Promoure un funcionament integrat i una gestió descentralitzada.

6.2.5 EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES I A L’ENTORN

 Impulsar la col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització

amb l’Ajuntament de Dosrius per a impulsar accions relacionades

amb els joves i amb les seves famílies.

 Normalitzar progressivament la presència del català com a eina

d’integració en les activitats extraordinàries i extraescolars no
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vinculades al currículum que depenguin directament de la

iniciativa dels estudiants o de les seves famílies.
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7- DESCRIPCIÓ ORGANITZATIVA

El centre disposa dels següents documents:

 NOFC DEL CENTRE (en revisió)

 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.

 PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE.

 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL.

 PLA D’ACOLLIDA (professorat, famílies i alumnes).

 PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

 PLA TAC.

 PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE.
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