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PROJECTE EDUCATIU 
 

DEL I.E.S. DE LA POBLA DE VALLBONA 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 
Un ensenyament de qualitat sols és possible si es comparteixen determinats criteris entre els 
membres de la comunitat educativa i en especial entre el professorat. Sense criteris 
negociats i compartits pel que fa a principis didàctics, estratègies organitzatives, etc. mal 
podrà garantir-se la necessària coherència, continuïtat i eficàcia en el desplegament del 
currículum, és a dir, en la formació del alumnes de qualsevol centre educatiu. 
 
 Els centres, per tant, necessiten directrius formals amb els acords i criteris que han 
de servir de guies d’acció per a tots els seus membres. Això és el Projecte Educatiu de 
qualsevol centre. L’existència del P.E.C. possibilita, com a poc, evitar la improvisació i la 
rutina, unificar criteris procurant la confluència d’interessos diversos, coordinar la 
participació i implicació de tots els membres de la comunitat educativa... En definitiva, 
permet configurar, a poc a poc, un centre educatiu amb personalitat pròpia. 
 
 El Projecte Educatiu de Centre ocupa un lloc preeminent en el conjunt 
d’instruments per a l’organització i gestió d’un centre (Projecte Curricular, Reglament de 
Règim Intern, Programació General Anual, Memòria) com es pot veure a l’esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programació 
General Anual Memòria 

 
 
(
p
d
a
 
 

Projecte
Educatiu
Projecte 
Curricular 

(PGA) 

És a 
Dissenys C
rojectes es
’aquesta es
plicar en am

En ge
Reglament 
de Regim
Intern 
(PCC) 

dir, el Projecte Educatiu determina, junt a les prescripcions curriculars generals 
urriculars Base), el Projecte Curricular del Centre; d’altra part, aquest dos 
 concreten en la Programació General de cada curs; el desenvolupament 
 reflecteix en la Memòria anual que, per la seua part, suggereix les reformes a 
bdós projectes. 

neral el P.E.C. consta de tres parts: 
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♦ Trets d’identitat: qui som? 
♦ Formulació d’objectius: que pretenem? 
♦ Estructura organitzativa: com ens organitzem? 
 

Malgrat tot aquesta estructura no ha de ser totalment rígida. En el present projecte els 
trets organitzatius generals no apareixen de forma explícita: estan explícits al Reglament 
Orgànic i Funcional de Centres i implícits als objectius generals. Serà a partir d’aquests dos 
elements que es desenrotllarà el Reglament de Règim Intern del nostre Institut.” 
 
 

TRETS D'IDENTITAT: QUÈ VOLEM? 
 
 1.  L'Institut d'Educació Secundària de La Pobla de Vallbona vol ser un lloc 

d'integració social dels alumnes que en ell estudien qualsevol que siga la seua 
extracció social, la seua llengua, les seues opcions ideològiques i sexuals, la seua 
religió, el seu sexe, la seua ètnia, les seues capacitats físiques i intel·lectuals i la seua 
peculiaritat cultural. 

 
  Aquesta intenció integradora s'estendrà als diferents tipus d'estudis que 

cursen els nostres alumnes: Secundària Obligatòria, Batxillerat o Formació 
Professional. El respecte mutu i la valoració del treball i els estudis dels altres ha de 
presidir la convivència entre tota la comunitat. 

 
2. L'Institut tractarà de configurar-se com un element d'integració del poble on se 

situa, oferint col·laboració (i esperant rebre-la) a l’Ajuntament, a les organitzacions 
de veïns i entitats cíviques, mantenint relacions amb les empreses de l'entorn i 
convertint-se en un centre cultural de referència en el municipi i la comarca. 

 
3. Com a centre de titularitat pública, aquest Institut és aconfessional. 
 
4. El respecte al pluralisme ideològic es combinarà amb la potenciació del debat sobre 

les idees. Aquest centre educarà els alumnes en el respecte a les idees dels altres i en 
la necessitat de fonamentar les pròpies per a defensar-les. 

 
5. La convivència a l'Institut estarà presidida pel respecte mutu i per la tolerància amb 

les idees sense més limitació que la relativa a ideologies, actituds i opinions 
contràries als Drets Humans. 

 
6. Aquest Institut fomentarà la solidaritat entre el alumnes, en el conjunt de la 

comunitat educativa i en la convivència normal social i familiar. 
 
7. En el camí de l’elaboració de la seua pròpia opinió, volem que l’alumnat aprenga a 

adoptar una posició crítica front a la realitat que l'envolta, tant pel que fa al marc 
acadèmic com al general. Aquesta actitud ha d'estar marcada per l'anàlisi de la 
realitat i no per prejudicis. 

 

2 



I.E.S. La Pobla de Vallbona  Projecte Educatiu 

8. Volem fonamentar la nostra pràctica educativa en allò que es coneix com a 
"coeducació", és a dir, que l'alumnat reba el mateix tipus d'ensenyament sense 
discriminació per sexe. 

 
9. Les llengües vehiculars de l'Institut, tant per a la comunicació oral o escrita, com 

per als processos d'ensenyament/aprenentatge, seran qualsevol de les dues llengues 
oficials. Donada la situació d'inferioritat lingüística, per minoració, del valencià 
s'aplicaràn mides de potenciació d'aquest idioma cap a la seua normalització. 
D’altra part, l’Institut potenciarà la consolidació de caràcter valenciano-parlant ja 
existent en la comarca. 

 
10. Entenem la disciplina com el respecte pràctic de les normes generals de convivència 

i les pròpies d'aquest Institut. La crítica d'aquestes ha d'articular-se en el marc 
organitzatiu i de representació establert en la legislació i en el Reglament de Règim 
Intern. 

 
11. Conforme a la llei, pares, alumnes, personal no docent i professorat han de 

participar en la gestió de l'Institut mitjançant els seus òrgans de representació i amb 
el més absolut respecte a les diferents competències que els pertoquen. 

 
12. Aquest Institut potenciarà fortament l'acció tutorial en tots els seus aspectes: 

educatiu, orientador, de comunicació amb pares, alumnes i equip educatiu, etc. 
  Igualment, es potenciarà la coordinació del professorat per tal d'assolir 

millors resultats en els processos d'ensenyament/aprenentatge. 
 
13. De la mateixa forma, l'Institut oferirà elements de tractament de la diversitat, com 

ara adaptacions curriculars, programes de diversificació, etc. Això, a més d'allò que 
els Departaments elaboren per al tractament de la diversitat a l'aula. 

 
14. Volem transmetre als nostres alumnes la importància de l'ús del mètode científic: 

ensenyar-los a plantejar els problemes amb precisió, a proposar conjectures ben 
definides i fonamentades d'alguna manera, a sotmetre les hipòtesis a contrastació, a 
considerar com a parcialment o provisionalment vertadera qualsevol hipòtesi 
confirmada, a preguntar-se perquè una solució és com és i no d'un altra manera. 

 
15. Igualment volem estimular en l'alumne la imaginació, creativitat i sensibilitat 

estètiques, junt al coneixement científic i tecnològic adient, i la capacitat de 
transmetre-les de forma coherent. 
 

16. Volem desenvolupar en l’alumnat la capacitat d’adaptació a l’entorn socio-
econòmic,  proporcionar-li criteris d’autoavaluació i recursos per a la seua formació 
contínua en terminar els estudis. 

 
17. Volem educar els nostres alumnes en la importància de la iniciativa i l'esforç 

personal com a eines per al seu desenvolupament individual, social i laboral. 
  Aquesta iniciativa i aquest esforç personal han d'estar emmarcats en la 

capacitat per al treball en equip, per a la col·laboració amb els altres. 
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 18. Independentment dels estudis concrets que cursen els alumnes, es potenciarà de 

forma  particular (amb més profunditat el que corresponga) i de forma globalitzada 
(garantint un mínims comuns) la formació de tots en els terrenys humanístics, 
científics i tecnològics. 

 
19. Serà d'especial preocupació la preparació i orientació dels alumnes per a la seua 

inserció laboral o per a continuar els estudis, i més que res en les etapes educatives 
terminals com ara la secundària obligatòria i els cicles formatius. 

 
21. L'avaluació tindrà com a finalitat orientar l’alumnat i el professorat en determinats 

aspectes del procés educatiu, per tant tindrà un caràcter regulador i autocorrector 
durant el procés educatiu i d’orientació a la fi del procés d’ensenyament-
aprenentatge. 

 
20. Volem potenciar en els nostres alumnes el coneixement i la valoració de la pràctica 

habitual i sistemàtica d'activitat física en el seu desenvolupament personal i en la 
millora de les condicions de qualitat de vida i salut. 

 
 
22. Aquest Institut no es pronuncia per una metodologia didàctica concreta; es 

considera que aquesta depén del nivell educatiu i de les característiques de l'alumne. 
Tot i amb això, en coherència amb l'esperit i la lletra de la L.O.G.S.E., serà 
predominant el caràcter de significativitat i de transferibilitat dels coneixements; per 
això, la metodologia de les diferents assignatures ha d'utilitzar elements 
cognitivistes (pel que fa al desenvolupament dels processos cognitius) i 
constructivistes (pel que fa a la remodelació de les estructures cognitives de 
l'alumne/a). 

 
 

Tots aquests que volem que siguen trets d’identitat del nostre institut es podrien 
resumir de la forma següent: 
 
1. “Cooficialitat de les llengües. Potenciació del valencià com a idioma de transmissió de 

coneixements i de comunicació. 
2. Societat plural i participativa en un ambient de llibertat que potencie la tolerància, 

solidaritat, autonomia i diversitat com a suport del funcionament democràtic del centre 
entre alumnat, professorat, AMPA i personal administratiu. 

3. El centre com a potenciador i transmissor de metodologia activa que fomente un 
ensenyament integral i integrador que incite a la curiositat i creativitat, a la vegada que 
forme el alumnat amb esperit crític i investigador. 

4. El centre com a impulsor d’actituds que ajuden al millor coneixement del medi ambient 
i l’entorn sociocultural. 

5. El centre com a motor de participació en els programes educatius entre centres 
nacionals i internacionals. 

6. Com a centre públic ha de manifestar-se aconfessional. Igualment potenciarà la 
coeducació, la igualtat entre els sexes i els altres temes transversals.” 
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OBJECTIUS GENERALS 
 
- Posar els instruments organitzatius i els esforços educatius que calguen per tal que 

qualsevol alumne/a es trobe integrat a la vida de l'Institut. 
 
- Estimular la col·laboració, la convivència i el coneixement mutu entre els alumnes 

de diferents tipus d'estudi i entre els dels diferents nivells educatius presents a 
l'Institut. 

 
- Estimular les activitats culturals i esportives obertes a l'entorn. 
 
- Incrementar les relacions amb els centres de Primària i Secundària de la comarca (i 

en especial del municipi), per tal de coordinar esforços i estimular el coneixement 
mutu tant entre els professors com entre els alumnes. 

 
- Fomentar les relacions amb les empreses per tal de conèixer llurs necessitats i 

demandes laborals amb la intenció de facilitar l’orientació i preparació de l’alumnat 
 
- Fomentar les relacions internacionals, mitjançant els programes europeus, tant pel 

que fa al professorat com a l'alumnat, tant pel que fa als intercanvis, com als 
projectes científics, educatius o tecnològics i laborals. 

 
- Potenciar els raonaments científics tot evitant-hi l’ús d’elements no racionals. 
 
- Capacitar l'alumnat per a debatre, criticar i opinar de forma raonada. Això suposa 

dotar-lo d'informació, fer-lo capaç d'analitzar-la i d'expressar amb claredat la seua 
opinió. 

 
- Fomentar el respecte mutu i el diàleg tot eliminant les actituds violentes tant 

factuals com verbals. 
 
- Educar els alumnes en la importància del suport mutu i, especialment, en la relació 

entre alumnes de diferents edats. 
 
- Fomentar el treball en equip, valorant i fomentant el fet de compartir materials i 

experiències. 
 
- Assolir una educació i una orientació laboral no descriminatòria, que elimine els 

estereotipus sexuals tradicionals en l'ensenyament i després en els treballs. Volem 
millorar la formació de dones i homens en la necessària preparació per a que 
ambdos sexes assumisquen les responsabilitats cíviques i obligacions de la vida 
domèstica i paterno/materna. 

 
- Fer realitat l'oficialitat del valencià i de l'espanyol de forma que cada membre de la 

comunitat es puga expressar en qualsevol de les dues llengües per a qualsevol 
qüestió de la vida de l'Institut. Tanmateix, s'aplicarà el criteri de descriminació 
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positiva del valencià per tal de potenciar-ne l'ús en tots els àmbits de relació de 
l'Institut fins que aquest ús arribe a la normalització de les dues llengues. 

 
- Educar l'alumnat en la importància de l'acompliment dels compromisos, i de totes 

aquelles coses (com la puntualitat) que són un mínim necessari per a la convivència 
en societat. 

 
- Educar-lo en la importància de l'acompliment de les normes establertes en cada 

marc de relació social per al funcionament correcte de la col·lectivitat. Això sense 
oblidar la capacitat crítica de les mateixes i la forma de canviar-les, si cal. 

 
- Capacitar l'alumnat per a saber comportar-se com calga en cada situació, dotar-lo de 

paràmetres per a diferenciar que allò correcte o tolerat en un marc de convivència 
no té per què ser-ho en un altre. 

 
- Ensenyar l'alumnat el fet dels diferents papers que jugen les persones en marcs 

determinats (professor- alumne, pares-fills,  ...) i les conseqüències 
comportamentals que se'n deriven. 

 
- L'Institut oferirà els mitjans escaients per a fer realitat la participació en la seua 

gestió de tots els sectors. 
 
- Mitjançant plans d'acció tutorial, es potenciarà fortament la figura i les tasques dels 

tutors. 
 
- Assolir un coordinació eficaç del professorat en els departaments, en els equips 

educatius, etc. 
 
- Potenciar en els curricula de les assignatures l'ús i l'ensenyament del mètode 

científic. 
 
- Potenciar en els curricula de les assignatures el desenvolupament de les capacitats 

creatives i d'intuició dels alumnes. 
 
- Fomentar l'autoestima de l'alumnat i la seua responsabilitat. 
 
- Preparar l'alumnat per a enfrontar individualment problemes en què partint d'unes 

dades/situació haja de treure'n unes conclusions/solucions. 
 
- Ensenyar l'alumnat a planificar-se el seu treball i el seu estudi. 
 
- Posar els mitjans per tal de garantir uns mínims culturals comuns a tots els alumnes. 
 
- Fomentar el gust i el interés per la cultura en tots els seus aspectes: humanístic, 

científic i tecnològic. 
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- Estimular les visions globalitzadores de la cultura tot relacionant els seus diferents 
aspectes. 

 
- La preparació acadèmica per a la inserció laboral serà complementada amb visites, 

xerrades, ... Igualment es formarà l'alumnat en tècniques de recerca de treball. 
 
- Amb caràcter especial es potenciarà la cultura esportiva, no en la lectura 

d'informatius, sinó en el coneixement dels fonaments i en la pràctica d'activitat 
física i esports. 

 
-       En la mida d'allò possible (per instal·lacions i material) s'estimularà la competició 

esportiva interna i externa. 
 
- Fer de l'avaluació un instrument fonamentalment educatiu, de millora dels processos 

d'ensenyament/aprenentatge. 
 
- Aconseguir una bona, quan més ampla millor, avaluació inicial de l’alumnat a l'inici 

de l'Educació Secundària. Aquesta haurà de contemplar, a més dels coneixements, 
la maduresa intel·lectual i les característiques personals de l'individu. Aquesta 
informació tindrà caràcter reservat i la seua difusió o no serà responsabilitat dels 
serveis psicopedagògic. Cap professor/a en cap moment podrà utilitzar-la com una 
forma definitiva de definir un alumne/a; serà un punt de partida per al treball docent 
posterior. 

 
- Potenciar el funcionament de l'informe escolar de l'alumne/a com a element 

d'avaluació inicial d'uns nivells a altres i com a element de l'avaluació sumativa de 
final d'etapa. 

 
- Fomentar entre el professorat el debat sobre Didàctica, especialment pel que fa als 

aspectes metodològics. 
 
-          Fomentar l’esperit d’autocrítica i autoavaluació en l’alumnat, potenciant, per part del 

peofessorat actituds i activitats destinades a formar la seua objectivitat. 
 

7 


	INTRODUCCIÓ
	TRETS D'IDENTITAT: QUÈ VOLEM?
	OBJECTIUS GENERALS

