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1. Context 

El centre es situa a la Vila del Mallol, aquesta vila forma part del municipi garrotxí, 

concretament a la zona de la Vall d’en Bas. La vila del Mallol es situa sobre un pujol, 

des del qual antigament es tenia un domini estratègic de la Vall. Té una població d’uns 

600 habitants i degut a la creació de nova indústria a la zona s’ha produït una arribada 

massiva d’habitants. 

Pel que fa la geografia, la Vila del Mallol és un poble que té a l’abast i molt a prop una 

de les millors zones volcàniques de la península ibèrica amb una quarantena de cons 

volcànics i més de 20 colades de laves basàltiques. L’orografia, el sòl i el clima 

proporcionen una vegetació molt variada, d’un valor paisatgístic excepcional que 

alhora ofereix un ampli ventall d’activitats físiques, turístiques, socials i culturals.  

Pel que fa l’aspecte socio-econòmic, és un poble autosuficient, ja que es tracta d’un 

poble que genera els seus pròpis ingressos, principalment gràcies a l’activitat agrícola i 

industrial. 
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2. Identitat i caràcter propi del centre 

 2.1 Descripció  

Aquest PEC (Projecte Educatiu de Centre) vol ser una proposta integral que permeti 

dirigir coherentment el procés d’intervenció educativa en el nostre institut.  

És el resultat d’un consens, desprès d’un treball en grups de professors, de revisió i de 

posada en comú en claustre.  

Aquest Projecte Educatiu no vol ser un document purament formal, sinó una eina 

imprescindible per exercir l’autonomia de centre, un instrument dinàmic, construït dins 

un marc normatiu flexible i elaborat de manera participativa.  

 2.2 Principis rectors (LEC) 

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es 

regeix pels principis generals següents: 

 El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la 

resta de legislació vigent.   

 La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la 

llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.   

 La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració 

de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres 

sostinguts amb fons públics.   

 El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la 

llibertat d’elecció entre centres públics o altres centres que els creats pels 

poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència 

de l’alumnat.   

 El pluralisme.   

 La inclusió escolar i la cohesió social.   

 La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.   
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 El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el 

respecte a la convivència.   

 El respecte i el coneixement del propi cos.   

 El foment de la pau i el respecte dels drets humans.   

 El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudir dels recursos naturals i 

del paisatge.   

 El foment de l’emprenedoria.   

 La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.   

 L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.   

 L’educació al llarg de la vida.   

 El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa 

i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.   

 L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.   

2.3 Caràcter propi (Art. 93) 

L’IES Volcànic és un centre públic i està administrat i gestionat pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Actualment al nostre institut hi ha aproximadament 300 alumnes, 20 professors i 5 

membres de personal administratiu i serveis.  

 És una escola inclusiva, per a tothom, on es tracta a tothom en funció de les 

seves diferències i per això organitza suports per atendre la diversitat, segura, 

acollidora, col·laboradora i motivadora, que fomenta la participació i on cadascú 

és valorat, ja que entén la diferència com a valor a integrar, per a l’enriquiment 

del grup i cadascú dels seus membres. 

 És una escola catalana, que utilitza el català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge. 

 

 Escola laica que respecta les diferents religions. 
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 Escola respectuosa amb la pluralitat. Es fomenta el respecte vers les diferents 

ideologies personals potenciant valors com: solidaritat, respecte, actitud de 

diàleg, etc. 

 Escola arrelada al medi. L’escola fomenta el coneixement progressiu de la 

realitat local. 

 És una escola de formació integral en tots els seus aspectes (intel·lectual, 

cultural, creatiu…). 

 Escola compromesa amb l’entorn i amb el medi ambient (escola verda). 

 Escola compromesa amb la salut integral i amb la convivència de tota la 

comunitat educativa. 
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3. Característiques del centre 

3.1. Història 

La història del nostre centre comença a l’any 2013, quan per la creació de nova 

indústria a la zona s’ha produït una arribada massiva d’habitants. Aquests són de 

classe mitja alta i provenen de la ciutat de Barcelona i de llatinoamèrica. 

Actualment, el centre ofereix dues línies als diferents cursos de la ESO i Batxillerat (un 

grup de científic i tecnològic, i l’altre grup de social i humanístic), i de cara al curs 

vinent s’ampliarà a 4 línees a 1r d’ESO.   

En referència a les instal·lacions, gaudeix de dues aules d’informàtica, dues pistes 

multiesport, un gimnàs, vestuaris, una aula per dibuix i un saló d’actes. A més, totes 

les aules estan equipades amb un canó de llum i una pantalla. 

3.2. Missió 

Creiem de vital importància implicar als diferents agents socials (institut, família...) en 

l’educació dels alumnes. 

El nostre centre és un centre laic, mixta, on per sobre de tot es potencien els valors per 

conviure en societat i on es dóna una gran importància a l’ús de les TIC com a mitjà 

d’aprenentatge. 

En relació amb l’ instituts: volem que el centre faciliti un clima de treball on el principal 

objectiu sigui despertar l’interès de l’alumnat pels diferents continguts i valors. Creiem 

que aconseguir això garanteix una bona adaptació a la societat per part de l’alumnat. 

En relació amb l’alumnat: volem aconseguir com a objectiu principal, que l’alumnat 

adquireixi, al finalitzar la seva etapa escolar dins del centre, tot un conjunt de 

competències per tal de poder afrontar la vida d’una manera digna, coherent i adaptar- 

se als canvis de la societat actual, ja que creiem que l’educació no és una eina que 

únicament serveixi per introduir a l’estudiant en el món laboral, sinó que també, ha de 

servir per ajudar-lo en el desenvolupament personal. 
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En relació amb la família: és important que les famílies se sentin part de l’educació 

integral dels seus fills/filles. La psicologia ens demostra que un àmbit important en la 

vida d’un adolescent és la família. Així doncs aquest és el motiu principal pel qual 

volem implicar a les famílies. 

3.3.Visió 

La visió del centre es pot definir mitjançant diferents punts: 

 Educació inclusiva: la nostra visió de l’educació és que tothom té dret a accedir 

a ella, independentment de la seva nacionalitat, condició social o procedència.   

 Grups no segregats: com que un pilar del nostre projecte educatiu és l’educació 

en valors, no segregarem els grups per nivell, ja que d’aquesta forma l’alumne 

pot aprendre valors com el respecte i la cooperació, entre d’altres.  

 Valors democràtics: el tracta a les altres persones com a iguals. 

 Educació integral: l’alumne ha d’adquirir competències, continguts i valors per a 

un correcte desenvolupament personal. 

 Impuls de les noves tecnologies: s’impulsarà l’ús de les noves tecnologies de 

forma responsable tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit social, a través de 

les diferents matèries i activitats extracurriculars. 

 Relació amb els agents socials: s’informarà a les famílies a través de 

comunicats digitals i reunions de les intencions del centre i es demanarà la 

seva opinió per tal de prendre-la  en consideració i replantejar- se els objectius. 

A més, les famílies estaran informades en tot moment del procés educatiu que 

segueix el seu fill/a per tal de poder formar part activa. 
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4. Plantejaments educatius 

4.1. Prioritats, plantejaments i objectius educatius 

4.1.1. Prioritats  

 Desenvolupar les capacitats afectives referides a la pròpia persona: 

autoestima, autoconfiança, etc. 

 Fomentar la implicació responsable de l'alumnat en el seu aprenentatge, amb 

una actitud d'interès, esforç i constància. 

 Afavorir l'esperit de cooperació amb els companys i el seu entorn social, tot 

sensibilitzant-los dels problemes i conflictes que sorgeixen en el món d'avui. 

 Fomentar situacions de participació en què els alumnes puguin i sàpiguen 

expressar opinions, assumir responsabilitats i plantejar-se i resoldre conflictes. 

 Fer aprendre als alumnes estratègies que els permetis analitzar i avaluar 

críticament les seves activitats d'aprenentatge. 

 Preveure actuacions que facilitin la formació integral de l'alumnat i ajudin a 

desenvolupar totes les seves capacitats. 

 Procurar que els alumnes assoleixin els diferents tipus de continguts i objectius 

inclosos en el currículum i les competències bàsiques. 

 Dotar l'alumnat de les eines fonamentals per integrar-se adequadament en la 

nostra societat complexa i canviant, amb una atenció especial a l'ús de les 

noves tecnologies, per tal que assoleixi les competències bàsiques. 

 Fomentar en els alumnes la capacitat i la necessitat d'exercir la tolerància i la 

participació democràtica, de rebutjar la prepotència, l'autoritarisme i l'exigència 

desmesurada, així com defugir el conformisme i la passivitat. 

 Fomentar la integració responsable en l'entorn cultural, social i ecològic, tot 

durant una especial rellevància a l'educació dels valors que hem establert en 

els principis ideològics. 

 Incentivar i fomentar l'interès per la lectura a través de matèries optatives i 

mitjançant l'ús de la biblioteca. 
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 Fomentar activitats com la coral, el teatre, els concursos literari, de punts de 

llibre, etc, i les activitats esportives que afavoreixin el desenvolupament de les 

capacitats dels alumnes més enllà de la formació acadèmica. 

4.1.2. Plantejaments educatius 

Cada departament es procurarà que la que la línia metodològica estigui sempre 

presidida per aquests quatre punts: 

 Atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge dins de les 

possibilitats que permetin els recursos humans i materials concedits al centre. 

 Qualitat de l'ensenyament i exigència en el nivell de coneixements, per tal que 

els alumnes accedeixin als estudis posteriors amb una base sòlida i s'integrin a 

la vida laboral amb una bona preparació. 

 Manteniment d'un ambient de disciplina i ordre, entès com a marc necessari per 

al respecte a tothom i per a l'èxit de la tasca docent i discent. 

 Desenvolupament en el els alumnes del sentit crític sobre aspectes socials, per 

tal que siguin conscients de la societat on viuen i de la qual formen part. 

4.1.3 Objectius educatius 

Dividim els objectius educatius en diferents àmbits competencials: 

1. L’àmbit Lingüístic 

L’objectiu és treballar les llengües: català, castellà, anglès i francès per arribar a una 

bona comprensió lectora i una bona expressió oral i escrita, atenent les necessitats de 

l’alumnat a través de matèries optatives en català, castellà, teatre, anglès i francès. 

També volem aconseguir que l’alumnat tingui una bona competència plurilingüe i 

plurisocial per fer-lo un ciutadà integrat i competent en tots els aspectes lingüístics, 

social i culturals. 

Una de les nostres prioritats són les sortides i activitats per potenciar la dimensió 

lingüístico-cultural dels nostres alumnes com a plataforma per projectar el coneixement 

de la diversitat de les llengües: 

- Intercanvi anglès i francès 

- Concursos sant Jordi 
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- Dia internacional de les llengües maternes 

- Sortides teatre 

2. Àmbit cientifico-tècnic 

Matemàtiques i física i química: es dóna molta importància a nivell curricular a 

aquestes matèries per l’adquisició del coneixement científic oferint una sèrie de 

matèries optatives a partir de 2n d’ESO.  

Activitats i sortides: 

- Olimpíada de Física i Química 

- Olimpíada de matemàtica 

- Setmana de la Ciència  

- Conferencies d’astronomia 

- Sortides a la universitat 

3. Àmbit de tractament de la informació digital 

El tractament de la informació digitals és una de les prioritats educatives del nostre 

centre. Per tal d’arribar a una normalització en aquest àmbit, s’estan duent a terme una 

sèrie de millores en diferents aspectes: 

- Equipaments del centre 

- Adequació de les aules 

- Formació del professorat (pla de formació de centre) 

- Taller de tecnologies, pàgines WEB, informàtica 

4. Àmbit social i ciutadà 

Una altra de les prioritats. Potenciem aquest caràcter a través d’activitats de centre i 

activitats extraescolars. 

Activitats de centre: Festival de Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Gala de 2n de batxillerat i 

de 4t d’ESO en què les actuacions de música i dansa dels nostres alumnes sempre hi 

estan presents. 
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5. EL CURRICULUM 

5.1. Criteris d’organització pedagògica 

El centre es caracteritza per una organització pedagògica basada en situar l’alumnat 

com a centre de totes les activitats de l’institut. Es tracta d’un model on els alumnes 

viuen una educació integral, en valors i adquirida mitjançant la familiarització contínua 

de les noves tecnologies.  

Planteja formar els seus alumnes com a futurs professionals amb coneixements 

tècnics, responsables, amb sentit crític en la seva actuació, amb emprenedoria i 

interès pel saber al llarg de tota la vida. Al mateix temps se’ls ajuda en el seu 

desenvolupament personal.  

L’institut té definit un pla d’acció tutorial, per respondre a les necessitats individuals i 

grupals dels alumnes, que dóna suport al procés d’ensenyament – aprenentatge i els 

orienta tant en el seu desenvolupament personal com acadèmic. 

A més, l’institut fomenta el dret a conviure en un bon clima i promou actituds i 

conductes que ho facilitin. El centre té unes normes d’organització i funcionament del 

centre (NOFC) que agrupen un conjunt d’accions per a la millora de la convivència. 

Pel que fa a les organitzacions de les aules, aquestes s’adaptaran a la diversitat dels 

alumnes existents però sense segregació de grups per nivells.  En els cassos que sigui 

necessària s’incorporarà un suport dins de l’aula per atendre els problemes però sense 

extreure a l’alumne del grup-classe.  

Al nostre institut existeix una adequació del currículum. Les sessions poden ser de 

durada variable segons les necessitats de l’alumnat. Es faran plans individualitzats a 

l’alumnat que ho requereixi i seran avaluats segons el seu pla, tot fer constar a 

l’expedient que l’avaluació es refereix al Pla Individualitzat. 

Es potencia el treball en equip i cooperatiu tant a nivell de professorat com d’alumnat. 

La col·laboració de les famílies és fonamental en un centre com el nostre. El consens 

s’ha d’implementar també amb les famílies. Cal  coordinar-se entre tots els agents 

socialitzadors existents esmentats en apartats anteriors d’aquest PEC. 
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5.2. El projecte curricular 

 

5.3. L’avaluació i promoció 

Com a norma general, el nostre centre duu a terme una avaluació continua ja que 

creiem que amb aquesta l’alumne adquireix més coneixements. A més, els criteris 

d’avaluació estaran sempre en concordança amb els objectius programats. 

El centre es preocupa de les diferències individuals entre els alumnes. Així doncs, 

quan a través de l’avaluació es detecti un cas d’un alumne que presenti dificultats 

d’aprenentatge, els docents i el personal competent dissenyaran un pla per tal de que 

l’alumne pugui continuar amb el seu aprenentatge. S’actuarà de la mateixa forma quan 

es detecti un alumne amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic. 

En les reunions d’avaluació hi assistiran de forma obligatòria tots els professors que 

imparteixin classe en el curs en qüestió. En aquestes reunions es farà un seguiment 

del procés d’aprenentatge de cada alumne.  

Pel fet que en el nostre centre creiem en la igualtat, no es permet que la junta 

d’avaluació deixi passar de curs a un alumne que ha suspès més de dos assignatures. 

Això podria anar en detriment d’algunes matèries i, per tant, ni s’estaria tractant a la 

matèria ni al professor amb igualtat.  
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6. Organització 

 6.1 Criteris que defineixen l’estructura organitzativa 

Tot seguit podem observar com està organitzat el centre. S’estableix un ordre jeràrquic 

segons la funció que tenen els òrgans de govern en el centre.  

Aquest òrgans de govern són: el consell escolar, el claustre de professors, l’equip 

directiu, caps d’estudi, caps d’àrea i equips docents.  

A continuació en el punt 6.2, es podrà veure l’organigrama de l’ Institut “IES Volcànic”, i 

en el 6.3 s’expliquen cadascun d’aquests òrgans més detalladament i quina és la seva 

funció dins del centre.  

 

 6.2 Organigrama 
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6.3 Lideratge i equips de treball 

El consell escolar: és el màxim òrgan de decisió de l’institut. Les seves funcions estan 

marcades per llei.   

Claustre de professors: està format, obligatòriament, per tots els professors de 

l’Institut. El claustre de professors és l’òrgan de participació, debat i decisió del centre.  

L’equip directiu: responsables de la gestió del centre. Està format pel:  

 Director 

 Coordinadora Pedagògica 

 Caps d’Estudis de l’alumnat 

 Caps d’estudi del professorat 

 Secretari 

 Administradora  

 Cap de Manteniment  

Caps d’àrea: són els responsables de la coordinació pedagògica de cada especialitat o 

departament i es reuneixen amb el director i la cap de pedagogia. Cada departament 

fa la reunió dels seus professors i el cap coordina les feines pedagògiques i informa 

dels temes més importants. 

Equips docents: són equips de professors encarregats de prendre decisions 

d’organització i funcionament relacionades amb les activitats d’ensenyament - 

aprenentatge d’un mateix nivell educatiu. Estan formats pels tutors i pels professors 

que fan incidència en el grup classe, a un cicle d’ ESO o Batxillerat.  

 


