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PRESENTACIÓ
El projecte Educatiu de l’Institut Pedralbes estableix el nostre tret d’identitat, els nostres principis
pedagògics i organitzatius.
Ha estat elaborat per la direcció de l’institut sota la supervisió del claustre de professors i professores.
Presentat al Claustre el dia: 10 de març de 2021 i posteriorment presentat i aprovat al Consell Escolar el
dia 24 DE MARÇ DE 2021.
Aquí trobareu els desitjos i compromisos que com a centre, volem emprendre amb la nostra societat

INFORMACIÓ DEL CONTEXT DEL CENTRE
L’Institut Pedralbes es troba al Districte de Les Corts (IV), el menys poblat de Barcelona 1 després de
Ciutat Vella (I) i el segon en renda per càpita després del Districte Sarrià-Sant Gervasi (V). Compta amb
tres barris: Les Corts, La Maternitat i Sant Ramon i Pedralbes, barri aquest darrer on està situat l’Institut.
El Districte de Les corts té 601,80 Ha de superficie, 82.182 d'habitants i una densitat de població de 136
habitants per Ha.
L’Institut està situat en un entorn envejable, just a la
falda de la serra de Collserola, molt a prop de la Zona
Universitària i de l’Hospital de Sant Joan de Déu, i al
costat del Parc Cervantes. La seva ubicació en una de
les entrades principals a Barcelona és també un bon
reclam per a aquells alumnes de post-obligatòria que
venen de ciutats properes.
Centrant-nos en el barri de Pedralbes, quant a variables socioeconòmiques, podem assenyalar el
següent:
- Té el nombre de nois i noies d’entre 12 a 20 anys més elevat, tant respecte al seu propi Districte com a
Barcelona, essent aquesta dada creixent en els darrers anys.

1

Dades extretes del document Programa d’Actuació del Districte (PAD) 2015-2019
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- Té la Renda Familiar Disponible més alta de Barcelona, amb un RFD de 248,8 sobre la base 100 de
Barcelona.
- És el barri que té més titulats universitaris i titulats en CFGS de Barcelona, després del barri de Les Tres
Torres, al Districte Sarrià-Sant Gervasi (V).2
Amb aquestes dades podem arribar a la conclusió que l’institut està ubicat en un barri amb un nivell
socioeconòmic alt; també en l'àmbit cultural el nivell del barri és més alt que la mitjana dels districtes de la
ciutat.
- És el que té menys taxa d’atur registrat de Barcelona.
L´institut també acull alumnes de poblacions properes a Barcelona, com ara Esplugues, L´Hospitalet,
Cornellà, Sant Just i també d’altres barris de Barcelona, ja que molts dels seus pares treballen a la
Universitat Politècnica de Barcelona i a d’altres universitats properes.
En general, el 81 % dels nostres alumnes, pel que fa a l’ESO, provenen del mateix districte de les Corts i
d’altres districtes de la ciutat de Barcelona; aquest és un aspecte que hem de valorar i seguir potenciant.
Una altra dada també significativa és que l´alumnat prové en un 92,8% de centres públics.
Pel que fa a la xarxa educativa, al Districte de Les Corts hi ha 8 centres públics d’educació infantil i
primària (escoles), 2 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts),
12 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 3 centres públics d’educació especial, 4
escoles bressol públiques ( municipals ) i 13 escoles bressol privades.
En referència a la complexitat del nostre institut, hem de dir que se situa dins del nivell “A”, una tipologia
poc ordinària pel que fa als centres educatius de Catalunya, tipologia que s’obté a partir de les dades de
les famílies que venen al nostre centre.
El claustre és força estable, malgrat que els indicadors de centre indiquen que la mitjana de Catalunya en
matèria de mobilitat de professorat s’estableix en un 12,51%, i en el cas de l’Institut Pedralbes la mitjana
dels resultats d’ambdós centres que el formen en els tres darrers cursos és d’un 25,94%
Aquesta dada és fruit de les darreres jubilacions (aspecte que no s’ha inclòs en les nostres dades ja que
no significa mobilitat) i la resta de percentatge és fruit dels concursos de trasllats d’alguns companys per
millorar destinacions. Aquesta pèrdua s’han anat compensant amb la incorporació de professors i
professores amb formacions i experiències diverses. En els darrers anys també hem anat ampliant el
nombre de professorat de cicles formatius; això ha fet augmentar el nombre global de professors i
professores del centre, així com el nombre d’alumnes.
El personal auxiliar i de serveis en la seva majoria fa molts anys que treballa al centre, fet que dóna molta
estabilitat a la seva àrea de responsabilitat.
La poca mobilitat, així com el gran nombre de professorat amb destinació definitiva, fan que el nombre de
places a reconduir per a ser estructurals siguin molt baixes, pel que fa a l’ESO i al Batxillerat.
2

https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/evo/rfdte.htm 17 de desembre de 2019
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/barris/a2017/barri21.pdf 17 de desembre de 2019
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El centre en el curs 2020-21 compta amb 5 línies d’ESO, 6 línies a 2on i 7 línies a 3r i 4rt de l’ESO, 6
línies de 1r de Batxillerat i 6 més de 2on.Oferim les tres especialitats de Batxillerat possibles
(Científic-Tecnològic, Social-Humanístic i el d’Arts Escèniques). S’imparteixen dues famílies professionals,
la d’Informàtica i Comunicacions i la d’Imatge i so, amb 17 grups diferents: 6 de grau mitjà i 11 de grau
superior. El fet d’iniciar al llarg del curs 2020-21, com a nova oferta dins de la nova família professional
d’Imatge i so, el cicle formatiu de grau superior d'Animacions 3D, Jocs i Entorns interactius, considerem
que completa la formació d’aquells estudiants que inicien els seus estudis en el cicle de Desenvolupament
de Videojocs, ja que poden completar els seus aprenentatges amb aquest nou cicle professional. Dins de
la formació adreçada a aquells estudiants que no disposen del graduat escolar, també tenim dos grups de
PFI de l’especialitat d’informàtica.
El centre té actualment al voltant dels 1.500 alumnes i al voltant dels 140 professors /es, també hi ha 8
dotacions de PAS i 6 professionals de la neteja.
El centre compta amb menjador i cantina, i ofereix activitats extraescolars gestionades tant per l’AFA del
centre com per l’associació esportiva Pedralbes.
L’AFA de l’Institut és també un dels puntals del centre; els seus membres estan en permanent
comunicació amb la direcció de l ´Institut i participen en les activitats que s’hi desenvolupen.
És un desig de l’Institut Pedralbes desplegar les relacions amb la comunitat educativa, així com les
relacions amb l’entorn, sempre tenint una visió sistèmica del nostre centre, on no només treballem de
portes endins, sinó també mirant al nostre entorn més proper.

CRITERIS GENERALS DEL PROJECTE
Una de les tasques més complexes en la planificació que ha d’emprendre un Institut és aconseguir que
l’alumnat creixi junt –i que s’assoleixin els estàndards acadèmics– i alhora possibilitar que cada alumne
arribi allà on li permetin les seves capacitats i interessos. Això obliga a fer un conjunt d’esforços i
compromisos que afecten tant el professorat, com l’alumnat i les seves famílies, i que van des de
l’organització curricular fins a l’acció tutorial.
Així doncs, i dins aquests criteris generals del projecte educatiu del centre, anunciem aquests com a
principals:
1. Al nostre institut, ens plantegem com a principi bàsic de l’activitat del Centre la formació
integral de l’alumnat, tant personal com social i professional.
2. El centre opta per un procés formatiu global, en el sentit que ha d’actuar tant des d’un
enfocament psicopedagògic que acompanyi tot el procés d’aprenentatge, com des de la
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perspectiva de la relació social, per tal de facilitar a l’alumnat la seva comprensió, integració i
participació en la realitat que l’envolta.
3. El centre entén l’educació com una tasca col·lectiva, amb la implicació de tots els membres
que componen la comunitat educativa.
4. L’institut considera bàsic el Treball cooperatiu i el treball per projectes, una de les
metodologies d’ensenyament i aprenentatge mitjançant la qual es treballen competències
bàsiques de tots els àmbits, així com les competències dels àmbits transversals, afavorint el
treball curricular transversal, potenciant el treball per àmbits i en equips docents.
5. El centre considera l’acció tutorial com a una peça fonamental per fer possible el seguiment
personal i acadèmic de l’alumnat, afavorir la seva integració, potenciar l’adquisició d’hàbits i
actituds i proporcionar orientació. Per això s’ha elaborat un PAT genuí que està en procés de
revisió contínua.
6. La família de l’alumne/a és el seu primer nucli de formació. És per això que el compromís de
col·laboració de la família amb l’equip de professionals del centre és indispensable per
aconseguir un procés formatiu efectiu i coherent.
7. L'Institut Pedralbes adaptarà els mètodes de treball a la realitat de l’entorn de manera adient i
específica per a cadascun dels alumnes, i proporcionarà una oferta educativa prou flexible
per tal de desenvolupar les potencialitats de tots els estudiants, valorant molt positivament
aquells que presenten una bona predisposició al treball i a la col·laboració, i que mostren
interès per l'aprenentatge.
8. El centre opta per un model d’ensenyament integrador que garanteixi a tot l’alumnat les
mateixes oportunitats de formació, tot respectant-ne la diversitat.
9. El centre s’esforçarà a adaptar les seves activitats i metodologies a les característiques
individuals de l’alumnat, tenint en compte els recursos de què disposi i procurant obtenir el
màxim desenvolupament del procés d’aprenentatge global. Tot i partint del fet que els
objectius generals de cada etapa estan establerts oficialment, el centre tendirà a adaptar el
seu treball a les característiques particulars de l’alumnat de tal manera que sigui possible
assolir objectius per camins diversos, tant en la forma com en la durada.
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10. Aquest procés formatiu es durà a terme en el marc de les competències professionals del
personal adscrit al centre. Aquelles situacions que depassin aquest marc es traslladaran als
serveis professionals competents (assistència psicopedagògica, social, sanitària, etc.),
aportant, des del centre, la col·laboració i participació que estigui al nostre abast.
11. L’alumnat és el primer responsable del seu procés formatiu. Caldrà fer-lo conscient d'aquesta
responsabilitat que haurà d’aprendre a exercir en el context del seu nivell de maduresa
personal.
12. El centre farà possible un correcte aprenentatge del català i del castellà. Tanmateix s’utilitzarà
el català com a llengua vehicular en l’àmbit docent i administratiu, i en qualsevol comunicació
externa.
13. El centre fomentarà els valors, normes i actituds que caracteritzen una societat plural,
democràtica i solidària, tot respectant la diversitat cultural, ideològica i política dels membres
de la comunitat escolar. Es vetllarà per garantir comportaments i idees no violentes, per
assegurar la inexistència de discriminació per cap mena de circumstància, tot respectant la
llibertat d’expressió, fomentant la participació, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el
diàleg davant de les confrontacions.
14. Per tal de coordinar la tasca educativa, el grup de professionals adscrits al centre s’organitza
per equips de professors/es de nivell (equips docents) i per àmbits i departaments, de manera
que sigui possible la coordinació de matèria i àrea, i del professorat que imparteix classes a
una mateixa promoció.
15. La comunitat educativa està constituïda pels següents estaments: alumnat, pares i mares,
professionals docents, professionals d’administració i serveis i una persona representant de
l’Administració Local. Tots estan representats en el Consell Escolar, i cadascun d’aquests
estaments es compromet a participar en el procés formatiu de l’alumnat del centre, que
queda caracteritzat per tot el que es detalla en aquest projecte educatiu.
16. Mitjançant les TIC, el centre treballarà per tal de garantir la formació adequada per a la
integració de l’alumnat a la societat de la informació, tant a nivell organitzatiu com educatiu.
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17. Seguint el Pla Lingüístic de Centre, impartim diverses matèries en anglès, alhora que també
oferim francès, alemany i italià com a segona llengua estrangera.
18. L'Institut treballarà la immersió lingüística en anglès per a l’ensenyament i aprenentatge de
matèries no lingüístiques, tenint en compte, a més, que la immersió no tan sols consisteix en
l’aprenentatge en aquesta llengua sinó que té associada també una metodologia de treball
que es desplega en el marc de l’aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres
(AICLE), CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning).
19. El centre oferirà, sempre que tingui la possibilitat de fer-ho, oferta formativa postobligatòria
(programes de qualificació professional inicial) a l’abast de tota la població.
20. L’institut treballarà la coeducació fomentant potencialitats i individualitats de tot l’alumnat,
afavorint així la igualtat real d’oportunitats independentment del seu sexe.
21. El centre treballarà en pro de l’escola inclusiva atenent les diversitats dins del grup ordinari
educant de manera inclusiva tal com diu el mateix decret d’inclusió3 : “Una escola per a
tothom, un projecte per a cadascú”.
22. Pel que fa al cicles Formatius, l’Institut Pedralbes treballarà la formació Professional en un
marc innovador on el vincle amb les empreses i la modalitat d’estada en països Europeus
sigui cada cop més àmplia i millor.
23. El centre treballarà per tenir un Batxillerat d’excel·lència amb una mirada internacional.
Tots aquest criteris i línies d’actuació és definiran cada curs acadèmic en el marc de la programació
general.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DEL CENTRE
MISSIÓ

L’institut Pedralbes és un centre públic català en el qual s’imparteixen estudis d’ESO, Batxillerat (científic
tecnològic, humanístic social i d’arts escèniques), Cicles Formatius i PFI. I el curs 2020-21 és centre
sol·licitant per tenir el Batxillerat Internacional el curs 2021-22
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Està situat al barri de Pedralbes del districte de Les Corts de Barcelona. Escolaritza, majoritàriament,
alumnat procedent d’escoles públiques adscrites del districte de Les Corts. El perfil de les famílies
usuàries respon a les característiques d’un alt compromís amb l’educació dels seus fills i filles i un elevat
nivell d’exigència en el bon funcionament del centre. En aquest sentit, l’institut garanteix la continuïtat de
les estratègies i pràctica educativa de les escoles adscrites.
Fomenta la bona relació i la companyonia entre l’alumnat i impulsa les associacions d’alumnes. La base i
el suport de l’acció educativa del centre és la convivència tranquil·la, fonamentada en el respecte de les
normes que la regulen, de manera que generi un estat emocional de confiança, de responsabilitat, de
llibertat i afecte entre professorat i alumnat.
El nostre centre desenvolupa un projecte curricular adaptat al Marc Comú Europeu de Referència per a
les Llengües i al Marc Europeu de les Competències Bàsiques. A més, compta amb plans d’acció tutorial
específicament dissenyats per a cada curs educatiu d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, en els quals, a
més de millorar la convivència del grup classe, s’ajuda i s’orienta l’alumnat des de les tutories.
L’institut Pedralbes es troba immers en el projecte de qualitat i millora, ISO 9001:2015, a través del qual
es treballa per enregistrar i millorar els processos i procediments que es realitzen en tots els àmbits del
centre: processos d’ensenyament-aprenentatge, de gestió i de relació amb les famílies. Actualment
l'abast del certificat ISO 9001:2015 correspon als ensenyaments de cicles formatius.
La nostra organització possibilita que en cada matèria hi hagi atenció a la diversitat, i per fer-ho es
treballa dins del grup ordinari de manera inclusiva, atenent les diversitats com diu el mateix decret
d’inclusió : “Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”.
Fomentem el treball per projectes i de manera competencial, afavorint l’aprenentatge significatiu i
desplegant la competència d’aprendre a aprendre.
També es treballa la coeducació, fomentant les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, potenciant
així la igualtat real d’oportunitats.
Donem molta importància a les llengües estrangeres: anglès, francès, alemany i italià, a més de les
llengües catalana i castellana. Totes elles són factors determinants en el desenvolupament de no poques
capacitats generals que permeten assolir aprenentatges més complexos. En aquest sentit, l’alumnat de
1r d’ESO té un primer contacte amb les segones llengües estrangeres de francès i alemany, de manera
que, a partir de segon curs, pot escollir continuar amb l´aprenentatge d´una d’elles i, al final de l’etapa,
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l’alumnat pot decidir presentar-se a les proves oficials que l’acreditaran segons el nivell assolit. Entre
aquestes llengües estrangeres també podrà optar per cursar la matèria d’italià com a matèria optativa a
partir de 2n.
A tots els cursos de l’ESO, a més de la matèria de llengua anglesa, s’imparteixen matèries en anglès.
També hi ha la possibilitat que l’alumnat realitzi al mateix centre classes d’anglès extraescolars, amb
professorat nadiu. En els Cicles Formatius també s’imparteix una part dels mòduls en anglès per tal de
fomentar el seu aprenentatge i facilitar la inserció laboral de l’alumnat.
Potenciem les activitats escolars complementàries fora del centre, i les sortides com a suport de
l’aprenentatge cultural i de les diferents llengües estrangeres. L’institut té especial cura a desenvolupar
intercanvis i estades a l’estranger (França, Anglaterra, Holanda, Alemanya...).
Realitzem una tasca constant de conscienciació de l’alumnat envers l’evolució del medi ambient en el
nostre planeta i de promoció d’hàbits personals i col·lectius que col·laboren en la seva millora.

VISIÓ
El nostre centre vetllarà per:
1. Mantenir en el conjunt de la seva oferta educativa l’equilibri necessari entre la formació humanística
i la cientificotecnològica.
2. Normalitzar l’ús de les eines informàtiques en els processos d’aprenentatge, tot fent servir els
recursos educatius digitals i treballant en xarxa per afavorir l’èxit escolar de l’alumnat.
3. Cercar i utilitzar tots els recursos d’innovació educativa per tal que els i les alumnes assoleixin les
competències bàsiques.
4. Promoure activitats complementàries fora del recinte escolar per als diferents nivells educatius, que
ajudin l’alumnat a posar en pràctica els coneixements apresos a l’aula i afavoreixin la cohesió
social. Aquestes activitats són: treballs de síntesi, estades a l’estranger, intercanvis escolars i
programes de la Unió Europea.
5. Impulsar la formació del professorat per mantenir al dia les programacions de les matèries i les
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metodologies didàctiques.
6. Afavorir la participació de l’alumnat en el centre i ’habilitar espais que facilitin l’ambient de treball i
de comunicació.
7. En acabar els estudis, l’alumnat ha de poder expressar-se correctament, tant oralment com per
escrit, en les dues llengües oficials, ha de tenir un bon coneixement d’una llengua estrangera i ha
de poder assolir un mínim de competències en una segona llengua estrangera.
8. Els espais de l’institut –aules estàndard, aules específiques, biblioteca, laboratoris...– han de
respondre a les necessitats aprovades en la Programació General Anual i a les que plantegin els
diferents plans de millora i d’innovació que aprovi el Claustre de Professors i el Consell Escolar del
centre.

VALORS

L’institut Pedralbes cerca potenciar les capacitats de tot l’alumnat emmarcats en una formació integral,
per a que puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar, i per a que
esdevinguin ciutadanes i ciutadans capacitats per a la construcció d’una societat més justa i cohesionada.
En aquest sentit, l’institut, a través de la seva acció educativa, vol transmetre a l’alumnat els valors
següents:
1. El compromís de mantenir un bon clima de convivència entre el professorat, l’alumnat i tots els
membres de la comunitat educativa que permeti sintonitzar qualitat i equitat educativa.
2. L’esforç i la responsabilitat per assolir els objectius acadèmics de cada etapa.
3. La cooperació i la no competitivitat com a sistema de treball.
4. La solidaritat, tot compensant les desigualtats derivades de les situacions físiques, socioculturals i
econòmiques.
5. El consens en la presa de decisions en tots els òrgans col·legiats.
6. L’acceptació del marc normatiu com a fonament de tota organització social.
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7. L’ambient de treball positiu entre el professorat que ajudi a desenvolupar el sentit de pertinença a la
institució.
8. L’adquisició de coneixements i competències per part de l’alumnat, com a mitjà de desenvolupament
personal i social.
9. El respecte i la tolerància envers els altres com a principi per a la convivència.
10. L’educació emocional per poder reconèixer els sentiments propis i els dels altres, i d’aquesta
manera poder gestionar llurs pensaments i accions.
11. El compromís de tota la comunitat amb la tasca educativa del centre.
12. El respecte al medi ambient i l’adquisició d’hàbits saludables.
13. El respecte i la tolerància envers els altres a partir del coneixement d’altres cultures i llengües.

INTENCIONS EDUCATIVES PER CADASCUN DELS ESTUDIS
ESO
Tal i com estableix la Llei d’Educació de Catalunya en el seu article 59: L’educació secundària té com a
finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar un desenvolupament
personal i social sòlid en relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la
gestió de l’afectivitat i desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de
formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials.
Amb aquesta visió, l’Institut Pedralbes planteja una organització de l’educació secundària obligatòria en la
qual té una rellevància cabdal el desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumnat, el seu esperit
crític i la seva capacitat de treballar en context i de forma col·laborativa. Alhora, també és de molta
importància l’acompanyament individual dels nostres estudiants en aquest moment tan important del seu
desenvolupament, a través de l’acció tutorial, els mecanismes d’atenció a la diversitat i les pràctiques
inclusives a l’aula.
És per tant l’objectiu de l’Institut que en finalitzar l’etapa de secundària els alumnes consolidin i assoleixin
aquelles competències que els permetin desenvolupar l´esperit crític i la capacitat d’anàlisi, assumir
responsabilitats individuals i envers els altres, autoregular els seus processos d’aprenentatge i esdevenir
persones perfectament competents per a desenvolupar-se en la societat actual de forma responsable,
implicada, solidària, lliure i amb igualtat d’oportunitats. Per assolir-lo, l’institut compta amb el treball d’un
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equip impulsor que lidera el procés d’innovació educativa en els àmbits de metodologia i avaluació, que
participa en programes formatius i que forma part de programes de treball en xarxes de la ciutat.
A més, es pretén complementar aquesta formació acadèmica amb una important formació vivencial a
través de la participació en projectes internacionals, viatges, estades i intercanvis.
En acabar l’etapa, volem que els nois i noies siguin competents en:
-

L’ús de les llengües catalana, castellana i anglesa en totes les seves dimensions.

-

El desenvolupament del pensament matemàtic per tal de resoldre problemes en situacions
quotidianes.

-

L’ús dels coneixements i metodologies científiques per extreure conclusions basades en fets i
proves a través de l’ús de la raó i l’objectivitat.

-

L’ús dels coneixements per a la seva aplicació per tal de donar resposta a les necessitats de les
persones i del medi ambient.

-

Comprendre la responsabilitat individual vers el manteniment i la millora de les condicions de
vida del conjunt de la societat.

-

L’anàlisi de fets i situacions per entendre el món i esdevenir persones capaces d’intervenir de
forma activa i crítica en la societat.

-

La comprensió de les diferents expressions artístiques com a elements de comunicació,
expressió i descripció de realitats.

-

El desenvolupament d’un estil de vida saludable.

-

La pràctica reflexiva i el desenvolupament de criteris per tal d’establir judicis amb actituds ètiques
i responsables sempre des d’una visió humanista.

-

L’ús responsable de les tecnologies i el domini instrumental de diversos recursos digitals.

-

El desenvolupament d’hàbits, estratègies i procediments necessaris per tal de ser capaços de
continuar aprenent de forma eficaç i autònoma al llarg de la vida.

BATXILLERAT
Tal i com estableix el Decret 142/2008, el Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat la formació,
la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu
desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.
Per tal d’assolir aquests objectius, l’Institut Pedralbes ofereix una àmplia opcionalitat de matèries
estructurades en les modalitats de Ciències i Tecnologies, d’Humanitats i Ciències Socials i en la
modalitat d’Arts, en l’especialitat d’Arts Escèniques.
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A l’Institut Pedralbes volem donar un enfocament transversal de l’etapa del Batxillerat amb la progressiva
implementació d’un Batxillerat que sigui més competencial i que interpel·li directament l’alumne en el seu
procés formatiu i maduratiu en la línia de la creació d’un Batxillerat d’excel·lència.
L’equip docent de Batxillerat vetlla per acompanyar l’alumnat en el seu trànsit cap a la majoria d’edat i en
el pas a etapes formatives superiors, ajudant a crear ciutadans madurs, responsables i compromesos
amb l’entorn i la societat; que puguin contribuir al seu desenvolupament i a la millora de les condicions de
vida de totes les persones a partir de l’aplicació dels seus coneixements, tant presents com futurs.
En acabar el Batxillerat, volem que els nois i noies siguin:
-

Ciutadans i ciutadanes amb consciència cívica i fort esperit democràtic, amb una percepció
global de l’essència humana i amb sentit de corresponsabilitat en la construcció d’una societat
més justa, equitativa i sostenible.

-

Persones responsables, autònomes i amb un esperit crític desenvolupat.

-

Capaços de comprendre i valorar críticament les realitats del món i els diversos factors que
influeixen en la seva evolució.

-

Persones amb iniciativa, esperit emprenedor, creativitat i capacitat de treballar en equip.

-

Amb capacitat de mobilitzar totes les possibilitats d’expressió quan cal en diversos contextos i
llengües.

-

Crítics davant les informacions i amb capacitat de valorar-ne, de manera objectiva, la veracitat.

-

Hàbils per moure’s amb destresa en diversos entorns digitals.

-

Capaços d’ordenar coneixements i recursos per plantejar-se preguntes, resoldre problemes i
contribuir a una millora dels seus coneixements a partir de mètodes deductius i l’ús de la lògica.

-

Competents a l’hora de posar en joc els coneixements adquirits per afrontar amb èxit la seva
vida, posteriors etapes acadèmiques i entendre de forma integrada el món que els envolta.

CICLES FORMATIUS
Els cicles formatius tenen com a finalitat preparar l’alumnat per a l’exercici d’una professió i li obren les
portes del mercat laboral, mitjançant les titulacions de tècnic o tècnic superior. A l’Institut Pedralbes
formem professionals capaços d’incorporar-se en qualsevol empresa que cerqui gent preparada en les
últimes tecnologies informàtiques o experts en animació en 3D.
Els nostres estudiants es preparen aprenent a dissenyar, administrar xarxes d’ordinadors Windows i
Linux; instal·lar i configurar routers i tallafocs; muntar xarxes wi-fi; administrar servidors de bases de
dades SQL; crear portals d’Internet amb gestors de continguts, PHP, i HTML+CSS; a programar en C i
Java; a muntar i reparar ordinadors; i a instal·lar i configurar els diferents serveis d’Internet (DHCP, DNS,
proxy-caché, servei web, servei de fitxers, correu, …).
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Hem organitzat el primer curs de grau superior de DAM i DAW per tal que continguin matèries comunes.
D’aquesta manera el primer curs de DAM i DAW és el mateix, i es convalida en cas que, acabats uns
estudis de FP informàtica, l´alumnat vulgui matricular-se a uns altres. En només tres cursos es poden
obtenir els títols de DAM i DAW : és la fórmula coneguda com 3×2.
Disposem de deu aules d’informàtica amb capacitat per a trenta persones cadascuna, equipades amb
projector i un ordinador per alumne i amb connexió sense fil a tot l’institut.
Treballem amb una plataforma educativa, accessible tant des de l’institut com des de casa, que permet el
seguiment dels apunts facilitats pel professorat, el lliurament d’exercicis, i la discussió en fòrums.
Disposem d’una borsa de treball on publiquem ofertes de feina setmanalment. La taxa d’ocupació en
acabar els estudis és gairebé del 100%.
Es realitzen pràctiques en les millors empreses del sector, i també a l’estranger amb beques Erasmus+ i
la col·laboració de Fundació BCN Formació Professional.
El nostre alumnat té l’opció de realitzar els cicles en opció FP Dual.
Els cicles formatius estan certificats sota la norma ISO 9001:2015, la qual cosa ens permet fer un contrast
qualitatiu continu del nostre funcionament, i proporciona un valor afegit a l’hora de col.laborar amb
empreses i institucions
La participació activa en els projectes i programes promoguts pel Departament d'Educació i/o pel Consorci
d'Educació de Barcelona, com EmprenFP, InnovaFP, ActivaFP, EmpresaFP, OrientaFP, FPDual,
MobilitatFP, Qualitat i millora contínua, i la creació de projectes propis de centre com English FP,
asseguren que els nostres objectius, en l'àmbit de l'FP, estiguin alineats amb els objectius i estratègies de
les diferents administracions educatives.
Així doncs, el centre aposta per esdevenir un centre de referència en la innovació, en estret contacte amb
les empreses del sector, i perquè l’alumnat disposi d’espais, oberts al districte, per emprendre i realitzar
coworking.
També es vol garantir que l’alumnat pugui realitzar les seves pràctiques en empresa a l’estranger amb un
nivell d’idioma adient amb les necessitats del sector.
D´altra banda, considerem necessari que el centre tingui una estructura d’orientació professional i
acadèmica i per a la millora de l’èxit educatiu, la fidelització i la construcció de trajectòries formatives i
professionals.
En el marc d’ActivaFP, el centre aposta per la implantació de metodologies actives de treball a l’aula com
a eix vertebrador de la docència als cicles formatius.
Els titulats i titulades com a tècnics o tècnics superiors de l’Institut Pedralbes són persones:
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-

Amb experiència professional, compromís i voluntat de millora i creixement.

-

Formades en el marc de Qualitat que exigeix la norma ISO 9001:2015.

-

Capaces d’adaptar-se a entorns laborals diversos.

-

Amb experiència en el treball en equip i el treball cooperatiu.

-

Resolutives davant situacions diverses a través de l’enginy i la creativitat.

-

Hàbils en el disseny, l’ús i l'administració de tot tipus de xarxes, sistemes i hardware.

-

Amb iniciativa emprenedora i capacitat de resolució de problemes.

LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
El nostre compromís bidireccional entre el centre i les famílies i estudiants majors d’edat, es recull a la
carta de compromís que cada curs es revisa i es fa pública a la pàgina web del centre.

ELS RECURSOS
Pel que fa als recursos del nostre centre educatiu, cal indicar que aquests son variats i s’aniran
actualitzant cada dos anys, coincidint amb la revisió biennal que es preveu del projecte educatiu del
centre.

Recursos humans
L’Institut Pedralbes en el curs 2020-21 té assignats 140 professors, dels quals 104 estan dedicats a l’ESO
i Batxillerat i 36 fan docència als Cicles Formatius. Quant al personal d'administració i serveis, el centre
compta amb una plantilla de personal no docent formada per 4 administratives i 4 subalterns.

L’alumnat
El centre acull alumnat de diversos nivells educatius:
●

Alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, provinent la majoria d’ un ambient socio-econòmic
mitjà.

●

Alumnat de Batxillerat

●

Alumnat de PFI (Programes de Formació i Inserció)

●

Alumnat de Cicles Formatius de Grau Mig

●

Alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior
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La participació de les famílies es vehicula a través de l’Associació de Famílies. Las majoria dels associats
són mares i pares de l’ESO i Batxillerat.

Recursos econòmics
L’Institut Pedralbes, és de titularitat pública i té assignada una partida mensual, per part del Departament
d’Educació i el Consorci d´Educació de Barcelona, per a despeses de funcionament del centre. Aquesta
aportació és destinada bàsicament al pagament del personal de neteja, personal de manteniment,
despeses d’electricitat, gas i aigua, lloguers d’equipament d’impressió, manteniments de diferents
elements de l’edifici i altres despeses esdevingudes durant el curs escolar.
Els alumnes fan una aportació econòmica voluntària anual de 130€ en cas dels ensenyaments obligatoris
i 140€ en cas dels postobligatoris, com a quota que anomenem de material. Aquest recurs cobreix les
despeses esdevingudes per la docència, com fotocòpies, manteniment d’aplicacions, adquisició
d’equipaments informàtics, vídeo i audio, material divers dels tallers de robòtica, tecnologia i maquinari,
laboratoris de física, química i biologia, aules de música, visual i plàstica i informàtica.
Els alumnes de cicles formatius de grau superior paguen una taxa pública de 360€ per a tot el curs
escolar. En cas de matricular-se per unitats formatives soltes, l’aportació és de 25€ per unitat formativa.

Espais del centre
El centre disposa dels següents espais dedicats a la impartició de classes:
A. Aules: 42 aules regulars dimensionades en 46 m2 i 2 aules de major grandària per a grups grans.
B. Aules específiques: 2 aules de música, 2 aules de visual i plàstica, 1 aula de major grandària
dedicada a matèries específiques del Batxillerat artístic i aula d’acollida.
C. Aules d’informàtica: 1 aula assignada a l’ESO i 11 aules per als cicles formatius i els PFI.
D. Laboratoris: 2 de física, 2 de química i 2 de ciències naturals.
E. Tallers: 2 de tecnologia, 1 de robòtica i 1 de maquinari per als cicles formatius.
F. 2 gimnasos amb els seus corresponents vestuaris.
Altres espais:
A. Biblioteca
B. Sala d’actes
C. Sala de professors
D. Departaments didàctics
E. Coordinació de nivells educatius i direcció
F. Tutories
G. Oficines
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H. Consergeria
I.

Cantina

J. Menjador
K. Hort
L. Aula software

El pati del centre disposa de diversos espais, alguns d’ells preparats amb porteries i cistelles de bàsquet.
Una de les pistes de futbol té una coberta de gespa artificial. A la part superior, a prop aparcaments, hi ha
un espai cobert també amb gespa artificial dedicat a zona d’esbarjo.

NIVELLS EDUCATIUS
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
El centre tendeix a teniu 5 línies de l’ESO, encara que hi ha més als darrers cursos. Aquest nombre de
línies no es correspon al nombre de grups (classes) de cada nivell. Seguint els criteris generals del
Projecte Educatiu, apostem per una atenció individualitzada i propera a l’alumnat. La línia pedagògica de
treball competencial ens porta a atendre la diversitat de l'alumnat des del mateix grup classe. Un bon
exemple en són els treballs per projectes que es realitzen al final de cada trimestre. Amb voluntat
d’afavorir un treball de naturalesa competencial i atendre la diversitat dintre de l’aula, l’organització del
centre tendirà a fer grups classe el més reduïts possible, fins i tot amb un nombre de grups superior a les
línies concedides.

BATXILLERAT
L’institut Pedralbes vol ser una referència en qualitat i bons resultats en el Batxillerat. Aquesta voluntat
d’alt rendiment acadèmic no deixa de banda el seguiment tutorial, proper i personal del nostre alumnat. El
centre ofereix les següents modalitats de Batxillerat:
○

Modalitats Cientificotecnològic

○

Modalitat Social-Humanístic

○

Modalitat Arts Escèniques

El centre té 6 grups a 1r de Batxillerat i 6 grups a 2n de Batxillerat amb un nombre aproximat de 30
alumnes per grup. Actualment, l’Institut Pedralbes està en procés de ser acceptat com a centre autoritzat

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)
Data d’entrada en vigor: maig 2021

Versió 1.0
Pàgina 18 de 37

a oferir el Batxillerat Internacional. S’espera poder oferir-lo de cara al curs 2021-22, un cop passat el
procés de verificació.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
El centre ofereix dos grups del programa auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
El centre ofereix cicles de la família Informàtica tant de Grau Mitjà, com de Grau Superior i de Grau
Superior de la família d’Imatge i So:
Cicles de Grau Mitjà
Sistemes microinformàtics i xarxes (SMIX, títol de tècnic de sistemes informàtics)
Cicles de Grau Superior
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM, títol de tècnic superior de programació
multiplataforma)
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital (DAM títol de tècnic superior
de programació de videojocs i oci digital)
Desenvolupament d’aplicacions web (DAW, títol de tècnic superior de programació en entorn web)
Administració de sistemes informàtics i xarxes, perfil ciberseguretat (ASIX, títol de tècnic superior en
administració de sistemes i xarxes, especialitat de ciberseguretat)
Animació 3D, jocs i entorns interactius (A3D, títol de tècnic superior d'animació orientada al mon dels
videojocs)

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
L’institut, d’acord amb la normativa vigent i amb la seva identitat, té definit un sistema d’organització i
gestió, així com de regulació del marc de convivència, explicitat al document NORMES
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE que s’actualitza cada curs acadèmic, i del qual
destaquen els següents criteris pel que fa als òrgans col·legiats i unipersonals.
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ÒRGANS COL·LEGIATS
Funcionen com a òrgans col·legiats:
El Consell Escolar i el Claustre de Professors són els òrgans de participació i gestió de l’Institut,
Claustre. Segons l’article 146 de la LEC, té assignades les següents funcions :
1. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot
el professorat i el presideix el director o directora del centre.
2. El claustre del professorat té les funcions següents:
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del
director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
f) Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar.
g) Donar suport a l’Equip Directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la
programació general del centre.
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de
l’ordenament vigent.
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
3. El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat professionals
d’atenció educativa destinats al centre perquè informin en relació a l’exercici de les funcions establertes
per les lletres a, c, d, e, g i h de l’apartat 2.

Consell Escolar. Segons l’article 148 de la LEC, té assignades les següents funcions :

1. El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon
al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre
i el procediment d’elecció dels membres del consell.
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2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del Consell Escolar a les característiques dels
centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3, i d’altres centres de característiques singulars, per
tal de garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.
3. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres
cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els
resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració
del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer
l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
4. El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes
normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat.
5. El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques
d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’ ha d’incorporar un professor o professora, i un
alumne o alumna, o un representant o una representant de les mares i els pares.
Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les
excepcions que estableixi el Departament.
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ÒRGANS UNIPERSONALS
Dins els òrgans Unipersonals es troben els òrgans de govern (persones de l’Equip Directiu) i els
òrgans de coordinació.
Els òrgans de govern actual són:
EQUIP DIRECTIU
Directora

Núria Vallduriola Calbó

Cap d’Estudis

Bartomeu Cantallops Maresma

Cap d’Estudis de Batxillerat

Isabel Cabot García

Cap d’Estudis de FP

Juan José López Zamorano

Coordinador Pedagògic

Roger Company Pàmies

Secretària_Administradora

Nuria Montolio Catalán

Secretària

Mònica Corretger Calzada

Per a l’Institut Pedralbes, un òrgan de participació i assessorament és el Consell de Direcció. Tal i com
s’indica a la LEC, en concret a l’article 139 sobre els Òrgans de govern unipersonals i col·legiats,
concretament en el seu punt segon:
“Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora, el secretari o
secretària, el cap o la cap d’estudis i els que s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia
organitzativa del centre. Aquests òrgans unipersonals integren l’Equip Directiu, que és l’òrgan executiu de
govern dels centres públics i que ha de treballar d’una manera coordinada en el compliment de les seves
funcions. La direcció del centre també pot constituir un consell de direcció.” En aquest cas els consells de
direcció tindran una durada biennal i revisables tots els cursos acadèmics.

CONSELL DE DIRECCIÓ
Directora

Núria Vallduriola Calbó

Secretària

Núria Montolio Catalán

Caps d’Estudis

Tomeu Cantallops Maresme
Juan José López Zamorano
Isabel Cabot García

Coordinació Pedagògica

Roger Company Pàmies

Departament d’orientació

Carme Prats Canet
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En representació dels àmbits i departaments

Montserrat Colomer Parcerisas
Plàcida Ares Campos
Joan Manel Celis
Susana Garaizábal Martínez de Tejada

En representació de les coordinacions

Laura Matas Lalueza
Sílvia Morales Mateu
María Rodríguez Ruiz
Mar Gisbert Oliva
Isidoro Márquez Lorente
Marta Galindo Casas

En representació de Qualitat

Toni Díaz Bras

En representació dels Cicles formatius

Iriana Bonet Viruela

Òrgans de coordinació

EQUIP DE COORDINACIÓ DOCENT
Coordinacions
de nivells
i etapes educatives

1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO
4t d’ESO
Batxillerat
Coordinadora Batxillerat Internacional
Cicles formatius
Orientació

Coordinacions
de funcionament

CAC (coordinació d’activitats culturals)
Prevenció riscos laborals
TIC
Coordinació pàgina web
Gestió Clickedu
Suport al funcionament

Coordinacions
d’innovació educativa
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Escola + sostenible
Sortides/Projectes Europeus
Coordinacions dels Cicles formatius

Coordinadora FP Dual
Coordinador de mobilitat
Coordinador d’innovació
Coordinadora d'emprenedoria/OrientaFP
Coordinadora CLIL-AICLE/ActivaFP
Coordinador de Qualitat
Coordinadora d’FP/EmpresaFP

També són òrgans de coordinació les reunions dels caps de Departament i Seminari amb la direcció per
tal de treballar diferents projectes.
A més, hi haurà diferents reunions d’Equips Docents, d´àmbits acadèmics, de Departament, de la
comissió d’atenció a la diversitat, la comissió social, les reunions de coordinació per àmbits educatius: d’
FP, ESO, Batxillerat, PFI i reunions d’Equip Directiu, entre d’altres.
Tots aquests càrrecs i estructura organitzativa pretenen convertir el Projecte de Centre en l’eix vertebrador
de la gestió de l’Institut, per tal de promoure la participació de les persones que formen part de la
comunitat educativa en la gestió del centre, tot potenciant els canals de reflexió i participació, i per fer-les
corresponsables de la línia estratègica del centre.

POLÍTICA DE LA QUALITAT A L’INSTITUT
A l'Institut Pedralbes entenem l'ensenyament com un procés global que integra tant l'accés al
coneixement com l'assoliment d'uns valors que acompanyin el nostre alumnat en el seu
desenvolupament, mitjançant la implicació de tot l'equip humà de l'institut en la satisfacció de les
expectatives del nostre alumnat i de les seves famílies, així com amb el seu compromís en l'educació en
valors, el coneixement emocional i el creixement personal.
Per tal d'assolir aquestes fites cal:
1. Implicar tot el personal de l'institut en la seva tasca a través de:
● La seva formació permanent
● El treball en equip i la col·laboració amb altres companys/es
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● La difusió de bones pràctiques
● La comunicació i transferència d'informació en reunions periòdiques, utilitzant les eines de
comunicació adequades.
2. Educar persones en els valors democràtics perquè s’integrin plenament en la societat amb la
millor preparació personal i intel·lectual possible i millorar així la cohesió social.
3. Potenciar la voluntat de millora contínua en la nostra tasca mitjançant la implementació d'un
Sistema de gestió de la qualitat i millora contínua (SGQiMC) amb la finalitat de:
●

Satisfer les demandes i les expectatives de formació de la comunitat educativa
(personal docent, personal no docent, alumnat, famílies, empreses, etc.)

●

Facilitar una oferta ajustada a la nostra realitat en compliment de la normativa vigent

●

Contribuir a l'assoliment dels objectius que la societat ens assigna com a institució
educativa i centre de formació.

●

Millorar els resultats a partir dels objectius establerts i els indicadors necessaris per a
conèixer allò que s’ha aconseguit.

●

Enfocar el nostre funcionament a una gestió per processos, en tots els àmbits del
centre, des de la planificació, el desenvolupament, l’avaluació i posterior reflexió i
revisió que ens ha de conduir a la seva millora contínua.

●

Revisar el sistema de gestió i actualitzar periòdicament tots els seus processos

4. Ser un centre amb prestigi i reconegut per ser un centre obert a l'entorn, innovador, participatiu i
integrador gràcies a:
●

La implicació de la Direcció en la implementació, desenvolupament, revisió i millora del
SGQiMC.

●

L'establiment de relacions amb altres institucions, entitats i empreses de l'entorn

●

El foment de la formació interna per a l'ús de les noves tecnologies

L’objecte i camp d'aplicació del sistema de gestió de la qualitat permet:
●

Demostrar la capacitat per proporcionar de forma coherent productes i serveis que
satisfacin els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables.
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●

Augmentar la satisfacció del client a través de l'aplicació eficaç del sistema, incloent els
processos per a la millora del Sistema i l'assegurament de la conformitat amb els
requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables.

L'abast del Sistema de Gestió de la Qualitat, tenint en compte les qüestions externes i internes, els
requisits de les parts interessades i els serveis del centre és el següent:
ENSENYAMENT REGLAT DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
ESPECÍFICA DE GRAU MIG I SUPERIOR.
Els punts següents de la norma ISO9001:2015 no són aplicables:
➔ 8.3 Disseny i desenvolupament dels productes i serveis, perquè aquests venen
determinats pel Departament d'Educació.
➔ 7.1.5 Recursos de seguiment i de mesura, perquè aquests no han d'esdevenir la
conformitat dels resultats.
La Direcció de l’Institut Pedralbes està totalment compromesa amb el desenvolupament i millora del
sistema de gestió de la qualitat mitjançant:
●

La revisió i aprovació de la política de qualitat del centre

●

La difusió i presentació de la política i els objectius de la qualitat cada curs al Claustre i
Consell Escolar del centre.

●

La seva participació directa en la comissió de qualitat

●

L’establiment de reunions periòdiques de revisió per part de la Direcció, on es revisaran
els processos de qualitat.

●

La provisió i supervisió dels recursos utilitzats pel sistema de gestió de qualitat.

●

L’organització de sistemes de seguiment i supervisió que facilitin l'eficiència de les
diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge.
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●

La provisió de sistemes d’accés a la informació i possibles intercanvis de bones
pràctiques dels diferents docents del centre per conèixer noves experiències.

●

El treball per garantir la satisfacció de les empreses de l’entorn respecte de la nostra
col·laboració com a centre educatiu.

OBJECTIUS DEL CENTRE
El Departament d’Educació estableix com a objectiu prioritari:
La transformació i la millora educativa
L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un sistema educatiu cada vegada més
competencial, amb una capacitat d'adaptació als canvis constants, que situï l'alumnat com a protagonista
actiu del seu procés d'aprenentatge i com a ciutadanes i ciutadans crítics en una societat democràtica.
Línies estratègiques:
➔ Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte educatiu del centre,
que exerceixi un lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tot l'alumnat.
➔ Fomentar un lideratge distribuït dels equips directius i de la Inspecció d'Educació, orientat a la
transformació i a la millora educativa.
➔ Reforçar l'autonomia dels centres per construir projectes adaptats a cada realitat amb
l'acompanyament i suport de l'Administració educativa.
➔ Estructurar un sistema de xarxes de treball i d'aprenentatge entre els centres per tal de compartir
objectius, recursos i capacitats, posar en valor pràctiques d'èxit educatiu a tots els centres del
país i impulsar una política educativa centrada en sumar esforços, que garanteixi l'aprenentatge
entre iguals i elimini qualsevol competència entre centres.
➔ Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb
l'objectiu de garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats i eliminar radicalment tot tipus
de violència.
➔ Bastir un servei públic compromès amb l'equitat i l'assoliment de l'escolarització equilibrada, que
respecti la diversitat de projectes i la seva estabilitat a partir d'un finançament equitatiu, i en què
l'educació pública sigui l'eix vertebrador del sistema.
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➔ Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l'educació dels
fills i filles, la coresponsabilitat dels ajuntaments amb l'Administració educativa i la interconnexió
amb l'entorn, capaç de donar resposta comunitària als reptes educatius.
➔ Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un
projecte plurilingüe i intercultural.
➔ Estendre la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, amb base científica, i amb
l'impuls de la cultura avaluadora, com a motor de millora i de transformació educativa.
➔ Avançar cap a una Administració que promogui un projecte educatiu de país que, des del diàleg i
el consens, afavoreixi l'autonomia, la millora i l'estabilitat del sistema educatiu.
Documents per a l'organització i la gestió dels centres
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiu
21/07/2020

Els objectius globals marcats per a l’Institut Pedralbes contemplen també el que marca el Departament i
tenen en compte en el seu desplegament diverses de les línies estratègiques del sistema educatiu. Els
objectius del centre són:
1. Millorar els resultats educatius a l’ESO
2. Reduir l’abandonament escolar a postobligatòria
3. Fomentar l’excel·lència educativa
4. Millorar i actualitzar el fons documental
5. Millorar el sistema organitzatiu i de qualitat del centre
Es la intenció d’aquest Projecte educatiu de centre donar resposta a:
❖ Millorar els resultats educatius, ja que a partir dels nostres resultats podrem evidenciar que
estem en la línia correcta del procés d’excel·lència i millora continuada.
❖ Utilització de les eines TIC amb metodologies TAC vinculades a la Robòtica, en el marc de
l‘STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), cada cop més adaptades a les noves
tecnologies, ja que està demostrat que la competència de l’alumnat s´incrementa augmentant de
manera directa la seva autonomia i la seva creativitat. També millora la seva habilitat tecnològica
i personal, sense oblidar que es pot adequar de manera que tots els alumnes vagin al seu ritme,
adaptant-se a aquells que són més ràpids o més lents en el treball.
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❖ Treballar per projectes i a través del treball cooperatiu, de manera competencial, afavorint
l’aprenentatge significatiu i desplegant la competència d’aprendre a aprendre.
❖ Treballar la coeducació, fomentant les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, garantint així
la igualtat real d’oportunitats independentment del seu sexe.
❖ Treballar dins del grup ordinari de manera inclusiva, atenent les diversitats com diu el mateix
decret d’inclusió “Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”.
❖ Treballar en la immersió lingüística dins les aules per a l’ensenyament i l’aprenentatge de
matèries diferents de l’anglès, tenint en compte que no tan sols consisteix en assolir
l’aprenentatge en aquesta llengua estrangera, sinó que té associada també una metodologia de
treball segons el marc de l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE),
CLIL en anglès (Content and Language Integrated Learning).
❖ Treballar la Formació Professional en un marc de qualitat on el vincle amb les empreses, la
innovació, l’emprenedoria i la modalitat d’estada en països Europeus sigui cada cop més àmplia i
millor.
❖ Treballar per tenir un Batxillerat d’excel·lència amb un abast més internacional.

ESTRUCTURA PEDAGÒGICA I ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM
A l’Institut Pedralbes, es planifiquen les accions a nivell anual, fixant diferents objectius estratègics,
diferents estratègies que els despleguen i posteriorment actuacions que defineixen qui és el responsable
del seu compliment.
Tanmateix, tots aquests objectius desplegats es basen en els objectius principals que s´enuncien en el
punt anterior. Per poder desplegar aquests objectius plantejats necessitem la definició de llocs de la
plantilla docent amb perfils professionals singulars.
Ens basem en la normativa del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per
definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27 de març de 2014) que
cal definir en el Projecte Educatiu del Centre PEC, i en la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels
perfils professionals dels llocs de treball específics en centre educatius públics dependents del
Departament d’Educació i el procediment de capacitació per a ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5 de
maig de 2016).
Definim els perfils propis dels llocs de treball específics estructurals que s’estableixen al nostre centre, tot
tenint en compte que poden ser modificats biennalment en el cas que es produeixi algun augment o
disminució de la plantilla docent.
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Els perfils necessaris per al centre són:

PERFIL PROFESSIONAL DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT (TIC):
Per tal de donar resposta a tots els projectes i pràctiques educatives relacionades amb el desplegament
del pla TAC que volem confegir per al centre, volem apropar la quotidianitat de la vida dels nostres
alumnes a les nostres aules. Per això creiem fermament en un aprenentatge globalitzat, basat en el treball
per projectes on de manera interdisciplinar les TIC han de ser presents en totes les assignatures,
reforçant i ampliant els coneixements de les diferents matèries.
"Per cobrir les places específiques de perfil TIC encaminades a portar a terme el projecte de centre de l'ús
de les noves tecnologies, es valorarà especialment la formació i l'experiència en treball cooperatiu i en
treball globalitzat per projectes, ja que l'ús de les noves tecnologies està emmarcat en un projecte més
ampli de centre anomenat "Eines pel canvi" que promou la utilització d'aquesta nova metodologia."

PERFIL PROFESSIONAL DE METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT (EGI)
Una part rellevant de l’acció educativa que es duu a terme a l’INS Pedralbes, tant a l’ESO com a Cicles
Formatius, es vehicula a través del treball cooperatiu i el treball per projectes. Aquestes metodologies
contribueixen al desenvolupament de sinergies entre els i les alumnes i fomenten la participació directa i
activa de l'alumnat i el desenvolupament de les competències personals i socials. El Treball Cooperatiu és
una metodologia de treball inclusiva i motivadora però que cal aprendre a desenvolupar, de manera que
en l´aplicació a l'aula del treball cooperatiu aprendre a cooperar esdevé un objectiu més d'aprenentatge.
El professorat amb perfil EGI és responsable d’aplicar metodologies de treball per projectes o
metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d’afavorir
unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial a tots els nivells.

PERFIL PROFESSIONAL LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA (IAN)
L’aprenentatge integral de l’anglès com a llengua de transmissió i comunicació de coneixement és
fonamental en la formació del nostre alumnat. El món del segle XXI és globalitzat i està hiperconnectat,
sent la llengua anglesa el principal vehicle de comunicació entre les persones. Per aquest motiu, creiem
que és fonamental formar els i les nostres estudiants en l’aprenentatge de la llengua anglesa en context, a
través de la impartició de diverses matèries en aquesta llengua al llarg de les diferents etapes educatives
que oferim a l’INS Pedralbes.
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El professorat que ocupa una plaça de perfil IAN imparteix l’ensenyament de continguts curriculars en una
llengua estrangera a través d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i
llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

PERFIL PROFESSIONAL DE DUES ESPECIALITATS DOCENTS (EDP)
El professorat que té les titulacions pertinents, pot acreditar el perfil de dues especialitats docents, la qual
cosa els permet impartir docència de matèries curriculars d’ensenyaments de l’ESO assignades a dues
especialitats docents d’acord amb el projecte educatiu del centre. El professorat que disposa del perfil
EDP permet mantenir equips docents reduïts en aquells casos en què les dues especialitats acreditades
siguin compatibles amb un nivell en concret.

PERFIL PROFESSIONAL EN GESTIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL I/O ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL (GPS)
Els i les docents amb perfil GPS tenen la missió d’organitzar, impulsar, coordinar i gestionar els projectes i
serveis de formació que els centres de formació professional i centres d’ensenyaments de règim especial
ofereixen a persones i a empreses d’acord amb el projecte educatiu de centre. A l’Institut Pedralbes, el
professorat que ocupa plaça GPS presta les seves funcions en els Cicles Formatius de la familia
Informàtica

PERFIL PROFESSIONAL D’IMMERSIÓ I SUPORT LINGÜÍSTIC (ISL)
La societat catalana actual està formada per persones de procedència molt diversa i la realitat actual dels
centres educatius està marcada per una presència important d’alumnat nouvingut que no té un domini
suficient de la llengua catalana com per poder accedir al currículum amb normalitat. El professorat amb
perfil ISL ha d’afavorir l’adquisició del currículum per part de l’alumnat de diferent origen lingüístic que no
té prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells educatius. Per tal d’aconseguir-ho, el
professorat ISL imparteix docència en el context de l’Aula d’Acollida, presta suport i orientació
metodològica al professorat en matèria d’immersió lingüística i col·labora en l’elaboració dels plans
individualitzats de l’alumnat nouvingut en les diverses àrees o matèries curriculars.
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PERFIL PROFESSIONAL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (DIV)
El professorat amb perfil DIV té la missió de dissenyar i impartir la docència i dur a terme l’atenció directa
als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, d’acord amb el projecte educatiu del centre
i el projecte de direcció per afavorir la participació prioritària d’aquests alumnes en entorns ordinaris sota
el principi d’educació inclusiva i coeducació. A més, el professorat que ocupa plaça d’Atenció a la
diversitat, presta suport a la resta de docents de l’equip docent amb la finalitat de poder garantir una
atenció inclusiva extensiva a l’alumnat amb necessitats específiques a partir d’ajuts a l’adequació de la
tasca docent, adaptació de materials i la confecció, si escau, de plans individualitzats.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
Avaluació que es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen informació rellevant i ajuda en
la presa de decisions de context (permeten la interpretació i la correlació dels altres indicadors), de
recursos (mesuren l'eficiència en l'ús i la gestió), de processos (mesuren l'eficàcia i l'eficiència en relació
amb els resultats) i de resultats (mesuren el grau d'assoliment dels objectius del centre).
Documents per a l'organització i la gestió dels centres
Documents de gestió de centre
21/07/2020
Per poder valorar l´assoliment dels objectius plantejats a nivell de centre i concretats a les diferents
programacions generals anuals, cal primer fixar una descripció sintètica dels indicadors que caldrà recollir.
Els indicadors que considerem més significatius a tenir en compte i a recollir anualment són:
Indicadors de context:
-

Índex de la demanda d’escolarització

-

Índex de satisfacció en l’acollida de l’alumnat de primer de l’ESO

-

Índex de satisfacció en l’acollida dels alumnes de primer de l’ESO per part de les seves
famílies

-

Índex d’absentisme

-

Índex d’abandonament escolar prematur

Indicadors de resultats:
-

Índex de satisfacció dels alumnes de l’ESO

-

Índex de satisfacció dels alumnes de Batxillerat
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-

Índex de satisfacció dels alumnes d’FP

-

Índex de satisfacció de les famílies de l’Institut

-

Índex de satisfacció del professorat del centre

-

A nivell intern

-

Resultats educatius de totes les matèries de l’ESO

-

Resultats obtinguts a Batxillerat

-

Resultats obtinguts als mòduls professionals

-

Grau de promoció de tots els cursos de l’ESO

-

Grau de promoció de postobligatòria (Cicles/PFI/Batxillerat)

-

Grau de graduats en educació secundària

-

Grau de titulacions en postobligatòria (Cicles/PFI/Batxillerat)

-

Índex d’alumnes que superen les assignatures

-

A nivell extern

-

Índex dels alumnes que superen les competències bàsiques de quart d´ESO

-

Índex dels alumnes que superen les proves d’accés a la Universitat

Indicadors de procés :
➔ Referents al centre:
◆ Indicadors de convivència:
-

Índex de notificacions a les famílies a través del Clickedu

-

Índex d’assistència els dimecres a la tarda per compliment de sanció.

-

Grau de satisfacció de tots els estaments de la comunitat educativa respecte a la
convivència al centre

➔ Referents a l’aula
◆ Indicadors de tutoria:
-

Percentatge d’assistència a les reunions de famílies d’inici de curs

-

Percentatge d’entrevistes tutorials anuals
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TRACTAMENT DEL CURRÍCULUM I OFERTES DE MATÈRIES
OPTATIVES
La concreció del PEC es documenta en les programacions didàctiques que es confeccionen per als
diferents nivells i etapes educatives. A les programacions didàctiques consten: els objectius pedagògics i
acadèmics a assolir, la relació amb els currículums vigents, els criteris i mecanismes d’avaluació, les
mesures d’atenció a la diversitat i la proposta d’estratègies metodològiques.
DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM:
PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES INSTITUT PEDRALBES 20-21

PROJECCIÓ EXTERNA. VISIÓ SISTÈMICA
Com a Centre creiem fermament amb el lideratge sistèmic, essent el centre educatiu un agent important
de l’entorn, explorant-lo per respondre ràpidament als desafiaments i oportunitats que se’ns puguin
proporcionar.
Com a centre apreciem els enfocaments provinents de potencials col·laboradors externs. També
col·laborem, aprenem i intercanviem coneixements amb companys / es d'altres centres a través de la
supervisió interna establerta pel sistema de qualitat.
Igualment és la nostra intenció:
❖ Fomentar la col·laboració amb el Departament d’Educació i amb el Consorci d´Educació de
Barcelona i col·laborar en aquelles accions que com a centre podem aportar a la ciutat de
Barcelona.
❖ Es fomentarà que la comunitat educativa faci ús dels recursos educatius del nostre entorn més
proper, fent-ne difusió i participant activament d’aquells en què com a centre ens puguem
implicar.
❖ Fer que l’Institut participi en activitats culturals i socials, dins del marc de l’aprenentatge i servei
per als estudiants d'educació obligatòria, i dins del projecte de solidaritat per a tots els nivells
educatius.
❖ Permetre l’ús del centre en activitats socials i ciutadanes amb l’hospital de Sant Joan de Déu,
Ajuntament, associacions veïnals i d’altres.
❖ Promoure la relació amb les universitats, així com amb organitzacions empresarials, mitjançant
convenis de col·laboració.
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GRUPS D’INTERÈS
El Projecte educatiu del centre està dirigit a tota la comunitat educativa i a altres parts interessades, i té
en compte tant les seves necessitats com les seves expectatives, que es revisaran periòdicament amb les
eines que es detallen tot seguit:

GRUPS D'INTERÈS

REQUISITS

NECESSITATS

Alumnat

Titulació
d’accés
requerida si escau;
orientació prèvia;
carta de compromís;
compliment
normatiu.

Formació,
orientació, acció
tutorial,
vincle
amb el centre,
creixement
personal

Professorat i PAS

Titulació requerida,
perfil professional,
Drets
laborals,
informació.

Formació,
Desenvolupament
modelatge,
professional
reconeixement,
vincle amb el
centre. Estructura
organitzativa.
Acollida.
Ben informats.
Ser escoltats.

Famílies

Carta de compromís.
Compliment de la
normativa que els
afecta, drets de
l’alumnat.

Acompanyament,
informació
seguiment
Disciplina
i
ambient
de treball

Ensenyament
Reunions, AFA,
de
RxD
qualitat,
formació
integral.
de Enquestes
Professionalitat
i
responsabilitat
de
l’equip humà del
centre

Empreses

Adequació de
l’activitat professional
al currículum,
coordinació.
Convenis, acords i
compromisos
Assegurança escolar

Coordinació,
assignació
d’alumnat,
formació,
increment
de
plantilla,
tenir
responsable al
centre
d’interlocutor
Qbid

Aconseguir un
bon nivell de
formació pràctica
relacionada amb
els seus estudis i
una elevada
inserció laboral de
l’alumnat.

Proveïdors

Homologació

Cobrament
termini

Optimitzar els serveis RxD
del centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)
Data d’entrada en vigor: maig 2021

en

EXPECTATIVES

VALIDACIÓ

Acompanyament,
Avaluacions,
superació d’etapes, RxD, enquestes.
titulació
final,
continuació d’estudis,
inserció
laboral.
Aprenentatge.
Creixement
i
maduració personal.
RxD, Enquestes

RxD
Qbid
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Departament
d’Educació /CEB

Compliment de la
normativa.
Ús eficient dels
Departaments,
recursos econòmics,
manteniment edifici i
equipaments.

Documentació,
normativa,
innovació
educativa,
participació
en
programes
educatius

Èxit escolar, bons
resultats acadèmics,
Inserció laboral i
socials

Rendiment
de
comptes de la
direcció.
Liquidació
pressupost
aprovació
de
comptes. Consell
escolar

APROVACIÓ, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PEC
El PEC que es presenta constitueix la seva la primera edició i per tant l’Institut Pedralbes vol que sigui un
document consensuat amb la majoria dels agents educatius del centre. És per aquest motiu que abans de
ser presentat al Claustre i al consell de direcció, se’n farà una revisió amb el Consell de Direcció.
Un Cop feta la supervisió, es presentarà en Claustre i Consell Escolar, deixant un mes per poder fer-hi les
observacions i esmenes que es considerin pertinents.
Un cop aprovada aquesta primera versió, hi ha una previsió de fer-ne una revisió biennal coincidint amb
els anys parells i preferiblement durant el mes de Juliol per part de la direcció. Posteriorment es
presentarà durant el primer trimestre, primer al Consell de Direcció i posteriorment a tot el Claustre. Un
cop hagi estat revisat es presentarà al claustres de Nadal així com al Consell Escolar que es fa en aquella
època.
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