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1. EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE: DEFINICIÓ I FUNCIONS

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) és una eina que, en la forma d'un document

consensuat,  serveix  com a marc  de referència  per  a  la  gestió,  la  presa de decisions

col·legiades i la formació al centre. Aquest caràcter marc és possible en la mesura que el

PEC, en coherència amb el context, defineix les senyes d'identitat del centre; expressa la

seua  estructura  organitzativa,  funcional  i  pedagògica;  formula  els  objectius  de  futur  i

determina els mitjans i les opcions metodològiques per a aconseguir-los.

La redacció del PEC és responsabilitat de l'equip directiu, i la seua aprovació del Consell

Escolar.  D'acord amb les teoritzacions actuals, el  PEC tendeix a presentar-se com un

projecte:

a) Global, en la mesura que proporciona unitat de criteris d'acció, coherència i coordinació

en tots els estaments de la comunitat educativa.

b) Integral, de manera que aglutina tots els elements materials i humans que intervenen

en el procés de formació.

c) Prospectiu, és a dir, orientat al futur basant-se en els mitjans i en les possibilitats del

present.

d) Vinculant, en implicar per definició tots els membres de la comunitat educativa.

e) Configurador,  en proposar una imatge de centre i definir un model d'actuacions, una

personalitat diferenciada en relació amb l'exterior.

f) Funcional, en tant que proporciona criteris realistes per a portar a terme els objectius

proposats i per a dinamitzar i optimitzar el procés de formació.

g) Crític,  ja  que  presta  atenció  a  la  dissensió,  a  l'avaluació  contínua  de  les  pròpies

actuacions i a la reflexió sobre la seua adequació respecte als objectius determinats.

h) Obert,  en conjugar des de la seua elaboració les aportacions de tota la  comunitat

educativa i en plantejar els seus mateixos enunciats com a punts de referència sobre els

quals és possible el diàleg i no com a axiomes inamovibles.

Les funcions que ha de satisfer un disseny adequat del Projecte Educatiu de Centre són

les següents:

1. Servir com a document marc, és a dir, com a referència de qualssevol altres documents

de gestió de la vida escolar, en els quals, a més, s'han d'acomplir les seues propostes, els

seus objectius i les seues conclusions.

2. Garantir la participació ordenada i positiva de tots els estaments de la comunitat escolar

en la presa de decisions.



3.  Harmonitzar la diversitat i la dissensió, creant àmbits de coherència i tolerància 

en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

4. Funcionar com a eina de formació,  és a dir,  com un cresol  dels  objectius i  de les

metodologies  que  han  de  conduir  a  un  desenvolupament  enriquidor,  professional  i

personal, dels subjectes del procés d'ensenyament-aprenentatge.

5. Crear àmbits de negociació, afavorint una cultura del diàleg i de la presa de decisions

consensuades, a fi d'augmentar el seu caràcter vinculant, comprometent-nos en un model

d'educació i gestió de tipus participatiu i democràtic.

6. Propiciar un model d'autoavaluació, a través de diferents instruments desenvolupats i

consensuats amb aquest objectiu, obtenint mesures quantitatives i sobretot qualitatives de

l'eficàcia  de les tasques formatives.  Tot  això  amb l'objectiu  d'elevar  i  millorar,  tant  els

nivells acadèmics com la dimensió humana del procés d'ensenyament-aprenentatge, i la

relació i col·laboració entre els seus subjectes.



2. ANÀLISI DEL CONTEXT (ON SOM)

2.1. EL MARC LEGAL

Les lleis, els decrets, les disposicions i els reglaments als quals s'ajusta el nostre PEC són

els següents:

– La Constitució espanyola.

– L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

– Lleis orgàniques:

– LOE modificada per la LOMQE, per la qual s'estructura la reforma del sistema educatiu,

es té en compte la qualitat de l'ensenyament i la compensació de les desigualtats en

educació.

– Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

– Ordres, resolucions i reglaments que dicten instruccions de funcionament i organització

de centres educatius (ROF) RD 234/97.

– Instruccions anuals d’inici de curs

– El Decret 39/2008 sobre la convivència en els centres docents no universitaris y sobre 

els drets i deures de l'alumnat, pares i mares, professorat i personal d'administració i 

serveis.

2.2. CONEIXEMENT DE L'ENTORN (RECURSOS EXTERNS)

Els centres educatius es veuen influïts necessàriament pel seu entorn, del qual obté

continguts culturals, valors i tota mena d’elements geogràfics que el condicionen. Resulta

per tant prioritari analitzar les possibilitats de l’entorn i entendre l’institut com una institució

emmarcada activament en una realitat social, cultural i lingüística concreta.

El nostre centre està situat en un barri nou de Castelló de la Plana, fruit de l’expansió de

la ciutat cap a la Universitat Jaume I, articulat a partir d’un nou eix de comunicació que

enllaça la ciutat amb el campus universitari, al costat dels Centres d’Ensenyament Infantil i

de Primària  “Manel  Garcia i  Grau” i  “Vicent  Marçà”,  i  de l’Escola Oficial  d’Idiomes de

Castelló. El barri està dividit pel riu Sec de Castelló (que dóna nom a la Revista Escolar

del centre), en una zona envoltada de parcs i instal·lacions esportives públiques. També

tenim prop l’estació  de trens de Castelló  i  disposem a pocs metres de l’institut  d’una

estació del servei municipal de bicicletes i una parada del TRAM.

L’actual ubicació del centre és recent. Des de la seua creació la història del centre s’ha

caracteritzat per la seua provisionalitat fins la seua ubicació actual, la definitiva, el curs



2010-2011. El centre es va crear el curs 2000-2001 i es va ubicar provisionalment a les

instal·lacions del recinte “Penyeta Roja” de Castelló. Al curs següent es produí el trasllat a

les instal·lacions de l’antic Quarter Militar “Tetuán XIV”, una nova ubicació provisional que

es va allargar 9 cursos, fins el trasllat definitiu a l’actual ubicació durant l’estiu de 2010. Al

llarg del període 2000-2010 el centre es caracteritzà per la provisionalitat, el que afectà la

dinàmica del centre en aspectes com la definició del seu Projecte Educatiu o la manca de

recursos.

Inicialment  el  centre  rebia  el  nom provisional  d’IES  “Nº  10”,  fins  l’any  2005,  quan  el

Consell Escolar Municipal aprovà el nou i definitiu nom d’IES “Bovalar”, circumstància que

va ser publicada al  DOGV del  14 d’abril  de 2005, segons l’ordre de 14 de febrer del

mateix any.

Una de les característiques més importants i distintives del centre és la seua consideració

com a  Centre  d’Acció  Educativa  Especial  (CAES),  a  partir  de  la  Resolució  de  4  de

novembre de 2001 de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política

Lingüística de la Conselleria  de  Cultura  i  Educació,  publicada  en  el  DOGV el  21  de

novembre de 2001, circumstància que li atorga un caràcter especial centrat en l’atenció

d’un alumnat amb una situació social i familiar precària. També és característica singular

comptar amb un Aula CIL per atendre a l’alumnat diagnosticat dins de l’espectre autista.

En  aquest  sentit  l’alumnat  del  centre  prové  d’un  sector  de  la  ciutat  de  Castelló

caracteritzat  per  un nivell  sociocultural  mitjà  i  baix,  amb algunes borses de pobresa i

analfabetisme,  que  determinen  el  caràcter  general  del  procés  educatiu  que  hi

desenvolupem, amb una important presència de població immigrant que hi ha arribat en

busca de treball i de l’arrelament definitiu a Castelló. Aquesta zona, doncs, és susceptible

de millores en els aspectes relacionats amb la integració de minories ètniques i culturals,

el  coneixement  de  l’entorn  i  la  difusió  de  valors  relacionats  amb  la  tolerància  i  la

convivència. Un percentatge significatiu de l’alumnat prové de famílies integrades en els

barris, treballadors en actiu, nivell sociocultural i  econòmic baix i aturats.

Al mateix temps, des del curs 2010-2011 s’han incorporat al centre alumnes procedents

de  la  localitat  veïna  de  Borriol  a  l’acabar  la  seua  etapa  d’Educació  Primària  i  que

tradicionalment havien segut derivats a altres centres de la ciutat de Castelló. Aquesta

circumstància fa que part de l’alumnat vinga al centre amb el servei de transport escolar,

concretament els procedents de barris més allunyats (urbanitzacions de l’Avda. Alcora) i

els de Borriol. També comptem amb el transport escolar de l’alumnat de l’aula CIL.

D’aquesta forma, el nostre alumnat es caracteritza per la seua diversitat. En els últims

anys a la ciutat de Castelló, i concretament als seus barris més perifèrics, s’han produït un

seguit  de canvis i  alteracions en la composició social  i  econòmica tradicional que han

acabat conformant una nova realitat en la que és destacable la presència de la població



d’origen  estranger,  una  població  normalment  amb  problemes  de  consolidació  social  i

econòmica. Tot plegat ha produït una transformació del mapa de les necessitats d’atenció

del centre quant a la  compensació  de  desigualtats educatives,  unes  necessitats  no

sempre reconegudes per les administracions socials i educatives pel que fa a la dotació

de recursos. Concretament l’IES Bovalar recull  un elevat nombre d’alumnat immigrant,

procedent principalment dels països d’Europa de l’Est i del Magrib, tot i que també d’altres

zones com Amèrica Llatina o Xina. El centre també recull alumnat d’ètnia gitana procedent

de la ciutat de Castelló i que normalment han estat escolaritzats en els centres CAES

d’Ensenyament  Primari  de  Castelló,  com  ara  el  CEIP  Sant  Agustí  o  el  CEIP  Illes

Columbretes. La inclusió d’aquest col·lectiu exigeix la participació de associacions com

ara  Punjab  o  el  Secretariat  Gitano,  per  tal  d’evitar  l’absentisme  i  afavorir  la  igualtat

d’oportunitats.

La incorporació d’aquests nous grups socials ha estat i és encara avui en dia progressiva,

motiu pel qual l’adaptació que el centre ha de fer a aquesta nova realitat sociocultural ha

de ser també progressiva i caracteritzada per la recerca constant d’estratègies que donen

resposta a una realitat variada i dinàmica tant des del punt de vista general de la societat

com del particular del nostre alumnat. En aquesta tasca, es fa necessari comptar amb la

col·laboració de tota la comunitat educativa: famílies, polítics, associacions, docents…

Considerem que la resposta a aquesta realitat ha de sorgir de la societat i les diferents

institucions que la representen, motiu pel qual el nostre projecte abasta tant la vessant

educativa i  curricular com la interinstitucional,  amb l’objectiu d’optimitzar els recursos i

guanyar en eficàcia.

Els centres d’Educació Primària adscrits a l’IES Bovalar són el CEIP Sant Agustí, el CEIP

“Illes Columbretes”, tots dos CAES, el CEIP “Jaume I”, el CEIP “Manel Garcia Grau” i el

CEIP “L’Hereu” de Borriol; el CEIP “Vicent Marçà” també és centre adscrit, encara que no

ha arribat al nivell de sisé de Primària. També acollim alumnes del Centre d’Acollida “La

Plana” del barri castellonenc de Sant Llorenç.

Una bona part  de l’alumnat de l’IES Bovalar té com a llengua vehicular majoritària el

castellà, degut a la seua procedència tant d’altres països com d’altres regions espanyoles,

tot i que una part important ha seguit als seus centres el Programa d’Ensenyament en

Valencià,  per  la  qual  cosa es  continua aquest  programa al  centre  per  tal  de  garantir

lliurement l’elecció del tipus d’ensenyament que es desitja.

A més a més la resta de l’alumnat segueix el Pla d’Incorporació Progressiva a la llengua

valenciana, dissenyat per l’administració valenciana a partir de la Constitució Espanyola

del 1978, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (L.O. 1/2006), la Llei d’Ús i

Ensenyament  del  Valencià  (L.O.  4/  1983),  el  Decret  79/1984  de  30  de  juliol  sobre

l’aplicació de la Llei 4/1983 i la Llei Orgànica d’ensenyament LOE (L.O. 2/2006).



2.3. ANÀLISI DEL CENTRE (RECURSOS INTERNS)

2.3.1. Instal·lacions i recursos materials

Característiques Generals

 Titularitat del centre: Pública

 Nivells d'ensenyament: ESO, Batxillerat i FP Bàsica d’Agrojardineria.

 Nombre d'alumnes: 650

 Nombre de professors i professores: 65 

 Nombre de torns: 1

Espais Comuns:

 Aules: 26
 Laboratori de Física i Química: 2
 Laboratori de Ciències Naturals: 1
 Aules d’informàtica: 3
 Aules de música: 2
 Aules d’Educació Plàstica i Visual: 2
 Aula de Dibuix: 1
 Aules de Tecnologia: 3
 Aula d’usos múltiples: 1
 Sales de visites: 2
 Consergeria: 1
 Sala de professors
 Lavabos d ’ alumnat: 6
 Lavabos per als professors: 2
 Vestuaris d’educació física: 2
 Aules de reforç: 8
 Aules de Pedagogia terapèutica: 2
 Aula CIL: 1
 Despatx del Cap de Departament d’Orientació.
 Despatx de Direcció: 1
 Despatx d’Administració: 1
 Despatx de Secretaria: 1
 Arxius (annexats a Secretaria): 1
 Magatzem de recursos docents: 2
 Magatzem de neteja: 3
 Magatzem d’Educació Física: 1
 Biblioteca: 1

DISTRIBUCIÓ DEL CENTRE EN AULES MATÈRIA.

Per a millorar la convivència del centre i els resultats acadèmics, des de l’any 2011,

ves va decidir al claustre de professors, com a un dels punts de millora, reorganitzar la

distribució del centre i posar en marxa, les aules matèria.

Fins aleshores, el centre havia assignat a cada grup una aula per tal de desenvolupar

les diferents sessions lectives, sent els professors, els què es desplaçaven en cada una

de les sessions, d’aula en aula. Tan sols es canviaven els alumnes d’espai-aula, quan

havien de desenvolupar classes pràctiques d’educació física, educació plàstica i visual,



tecnologia,  informàtica o laboratori,  o en cas de que el grup-classe es desdoblarà, en

agrupaments flexibles.

Les aules són un lloc d’encontre dels alumnes en els docents, on es comparteixen

moltes hores i ha de ser un lloc agradable, que fomente l’estímul personal amb materials

variats, que no mecanitzen l’ensenyament en un sol tipus d’activitats. És necessari crear

un ambient propiciador de coneixements, d’apropament de tots els que la compartissen

diàriament, per tal d’arribar a construir un grup d’individus amb metes i objectius comuns.

Per  tal  d’aconseguir  tot  açò,  s’ha  organitzat  el  centre  en  “Aules  Matèria”  o  “Aules

Temàtiques”,  organització  que  consisteix  en  distribuir  les  aules  per  àrees  curriculars:

Castellà, Valencià, Matemàtiques, Anglès, Ciències socials, etc. Són els alumnes els que

es traslladen cada bloc horari, mentre que els docents els esperen a l’aula.

Amb aquest tipus de distribució dels espais es pretén:

 Oferir  als  alumnes  espais  d’aprenentatge  col·laboratius,  en  ambients

propicis per a l’exploració, el descobriment i l’aprenentatge significatiu.

 Millorar les pràctiques d’ensenyament aprofitant el potencial motivador de

les TIC, com a potents ferramentes per a la inclusió.

 Millorar els processos d’aprenentatge dels alumnes, tendint a equiparar

les oportu- nitats a través de l’accés a la informació en múltiples formats,

mitjançant la col·la- boració d’uns amb els altres.

Una organització com aquesta es prou complexa i ha significat fer molts canvis, no

només a nivell material i organitzatiu, sinó també a nivell d’idees preconcebudes, maneres

de treballar i en general mentalitat més oberta. També ha requerit modificacions puntuals

sota determinades circumstàncies, com ara els grups més nombrosos de Batxillerat (que no

caben en aules ordinàries) o quan hi ha alumnat amb mobilitat reduïda.





Una  tasca  que  ens  queda  per  fer,  dins  d’aquest  projecte  d’aules  matèria,  és

proposar a alumnes i pares, que posen nom a cadascuna de les aules. Per començar,  les

aules són anomenades segons la matèria que s’imparteix dins de l’aula, anglès, valencià,

socials, etc; i un número corresponent a la seua ubicació. Es podria posar un nom d’un

personatge il·lustre, relacionat amb les matèries que s’imparteixen, a poder ser de ciutat

de  Castelló  i  de  la  Província  en  primer  lloc,  després de la  Comunitat  Valenciana,  en

següent lloc d’àmbit nacional i d’àmbit internacional. Per a fer açò es ficaria una bústia, on

els  alumnes,  posarien  les  seues  suggerències  portades  de  casa,  amb  l’ajuda  de  les

famílies i de forma raonada. Finalment es ficaria a les aules, els noms del personatges

que s’hagen repetit més entre l’alumnat.

2.3.3. Característiques de l'alumnat i del professorat

La composició del professorat i de l'alumnat presenta un perfil que podem sintetitzar en els 

trets següents:

PROFESSORAT

Personal Docent: Durant el present Curs la plantilla d’aquest Institut ha sigut de 58 

persones, distribuïdes de la següent manera:

 Filosofia: 2 
 Llatí: 1 + ½
 Professors de compensatòria: 1 (Sol·licitat, aprovat i no enviat)
 Anglès: 5 + ½
 Ciències naturals: 6
 Educació Física: 3
 Educació Plàstica i Visual: 2 + ½
 Física i Química: 2
 Francès: 1
 Geografia i Història: 5
 Llengua Castellana: 6
 Llengua Valenciana: 6
 Matemàtiques: 7
 Música: 2
 Pedagogia terapèutica: 2
 Audició i llenguatge: 1
 Informàtica: 2
 Orientadora: 1
 Religió: 1
 Tecnologia: 4
 FP Bàsica: 2



 ALUMNAT: Total: 656

 Per estudis:

Curs Grups PEV Grups PIP Total

Alumnes
1er E.S.O. 6 1 166
2on E.S.O. 5 1 158
3er E.S.O. 4 - 124
4t E.S.O 3 - 89
1r FPB 1 - 15
2n FPB 1 - 7

BATXILLERAT HUMANÍST

IC

CIENTÍFIC TOTAL
PRIMER 33 34 67
SEGON 14 16 30

ALUMNAT ESTRANGER:



ALGÈRIA 3 ITÀLIA 3

ARGENTINA 3 MARROC 12

BRASIL 3 NIGÈRIA 2

XINA 4 PERÚ 2

COLOMBIA 4 REGNE UNIT 2

EL SALVADOR 1 REPÚBLICA DOMINICANA 1

FRÀNCIA 2 ROMANIA 88

HONDURAS 1 UCRAINA 2

HONG KONG 1

TOTAL: 133



3. NOTES D'IDENTITAT (QUI SOM)

3.1. ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRE

3.1.1. Definició del centre i ideari

L'IES Bovalar és a hores d'ara un centre que, en funció de la seua personalitat, les seues

instal·lacions, el perfil de l'alumnat i la seua funció en un context socioeconòmic imprecís,

manté una oferta àmplia d'estudis.

En aquest context d’imprecisió s'ha produït una reestructuració i reorientació del perfil del

centre, però s'ha fet sempre en el sentit d'una ampliació dels horitzons educatius i una

incorporació dels nous estudis i opcions pedagògiques (espai d'optativitat, diversificació,

integració, etc.), a fi de construir un entorn de formació eficaç que compagine l'amplitud

d'oferta  amb  nivells  de  qualitat  d'ensenyament  i  done  resposta  a  les  demandes  de

continuïtat educativa del nostre alumnat.

Prenent  com  a  base  una  educació  d'ampli  espectre,  qualificada,  tècnicament  i

humanament,  i  apostant  per  la  formació  enfront  de  la  informació,  el  centre  pretén

constituir-se  com  a  dinamitzador  del  context  social  en  què  està  immers,  afavorint  i

impulsant la relació amb les institucions i empreses, i incrementant el nivell de participació

en la vida comunitària local i comarcal.

Amb aquest objectiu el centre manifesta una voluntat clara de donar suport a l'ús de la

nostra  llengua  en  tots  els  nivells  de  la  gestió  i  de  l'administració  i  en  el  procés

d'ensenyament- aprenentatge.

3.1.2. Oferta educativa i línies d'ensenyament

L'oferta educativa actual de l'IES Bovalar es concreta en els següents nivells: 

 Primer i segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria

 Batxillerat

 Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) en 2n i 3r ESO

 Formació Professional Bàsica de Jardineria

 Aula d’Audició i Llenguatge (CIL)

Els programes lingüístics ofertats són:

PEV: En tots els nivells

PIP: En 1r i 2n ESO, grups diferenciats. A partir de 3r ESO, grups mixtes.



3.2. NOTES D'IDENTITAT

3.2.1. Configuració de les notes d'identitat

Les  notes  d'identitat  han  de  considerar-se  com  una  declaració,  ideari  o  "carta",  on

s'expressen els principis educatius que regiran el funcionament i la gestió del centre. Per

la seua naturalesa.

Es tracta de principis generals que es formulen tenint en compte, a més del marc legal, el

context  educatiu,  les  possibilitats,  els  recursos  actuals  i  les  expectatives  de  futur

(prospectiva).

A més, les notes d'identitat han de tenir caràcter regulatiu. És a dir, han d'expressar en

abstracte normes a les quals sotmetre els múltiples nivells d'actuacions i comportaments

en el si de la comunitat educativa. Això vol dir que hauran de ser desenvolupades en

termes d'objectius, els quals constituiran la resposta a la pregunta nuclear de l'apartat

següent: "Què pretenem?". Per a aconseguir-ho, aquests objectius s'han d'articular en els

àmbits següents:

- Pedagògic (objectius educatius i didàctics)

- Institucional (relacions amb l'Administració i col·lectius i institucions locals)

- Administratiu (gestió i control dels recursos econòmics i materials)

- Humà (formació en valors, relacions interpersonals i hàbits de comportament)

A l'últim, les notes d'identitat  adquireixen la seua concreció en el  si  d'una estructura

organitzativa,  que  al  centre  es  materialitza  en  els  diferents  òrgans,  comissions  i

documents que, de manera coordinada, han de motivar, impulsar, efectuar i avaluar el

desenvolupament d'aquests objectius. Aquesta estructura es defineix en l'últim apartat

del PEC: "De quins mitjans disposem?"

3.2.2. Formulació de les notes d'identitat

L'IES Bovalar defineix i assumeix les següents notes d'identitat:

1. El  centre  es  defineix  com  una  institució  plural,  democràtica  i  aconfessional  que

propugna  la  igualtat  de  tots  els  seus  membres  i  el  rebuig  de  qualsevol  forma  de

marginació,  intolerància  o  discriminació,  complint  l'elemental  dret  constitucionalment

reconegut  a  l'educació  de  tot  l'alumnat,  fomentant  i  potenciant  els  principis  de  la

coeducació, l'educació en valors i la igualtat d'oportunitats.



2. El  centre  afavorirà  la  socialització  de  l'alumnat,  atenent  les  característiques

socioculturals, econòmiques i lingüístiques del seu context vital, i respectant especialment

el  dret  i  el  deure  de  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes  d'aquesta  comunitat  historico-

geogràfica a expressar-se en qualsevol dels seus dos idiomes oficials.

3. El  centre ha de constituir  un medi  de formació integral  per  a l'alumnat,  atenent  els

reptes  i  les  demandes  de  la  societat  en  què  vivim,  superant  els  particularismes  i

promovent les actituds universals de solidaritat amb les altres cultures, el coneixement de

l'entorn natural i el patrimoni historico-cultural, així com el respecte al medi ambient.

4. El  centre  es  comprometrà  amb  la  utilització  de  metodologies  didàctiques  actives,

implicant  la  totalitat  del  professorat  en  l'aprenentatge  significatiu,  basant-se  en  la

participació conscient, i  en la mesura de les seues responsabilitats, de cada estament

educatiu  en  el  procés  d'ensenyament-aprenentatge,  contribuint  d'aquesta  manera  a

l'autonomia personal, impulsant la investigació i el pensament crític no reduccionista.

5. El centre mantindrà i impulsarà en les seues actuacions metodològiques una línia de

renovació  pedagògica,  alimentant  des de la  seua filosofia  un  compromís  de formació

constant  i contínua del professorat.

6. El centre encoratjarà les actituds positives cap a l'ús racional de les noves tecnologies,

la presència de les quals constitueix un tret definitori en la trajectòria de l'Institut, tot això

amb l'objectiu d'afavorir els coneixements i les destreses que requereix la incorporació de

l'alumnat al món laboral.

En resum, aquestes notes d'identitat configuren un model de centre obert, democràtic i

amb orientació de futur, que haurà de prioritzar les relacions amb l'entorn i la integració de

l'alumnat en aquest, des de l'òptica d'una educació lliure i solidària. Cal posar els mitjans

administratius, tecnològics i pedagògics al nostre abast, i l'esforç metodològic que calga,

per  a  aconseguir  aquests  objectius,  conscients  que  d'aquests  depèn  la  formació  de

ciutadans i ciutadanes amb mentalitat crítica i autònoma del segle XXI. En aquest sentit,

el centre aposta per les orientacions metodològiques establides al BOE en l’Ordre ECD

65/2015.



4. FORMULACIÓ D'OBJECTIUS (QUÈ PRETENEM)

4.1. EXPLICITACIÓ DELS ÀMBITS DE CONCRECIÓ DE LES NOTES D'IDENTITAT

Les notes d'identitat del nostre Institut esdevindran fórmules buides si no es tematitzen en

diferents  àmbits  de  concreció,  de  manera  que  s'hi  facilite  l'anàlisi  i  l'avaluació  dels

objectius  en què han de ser desenvolupades. Estimem convenient determinar aquests

àmbits en els següents:

1. ÀMBIT PEDAGÒGIC.  En  el  qual  es  concretaran  els  objectius  educatius  i  didàctics

proposats en els diferents documents i projectes que es desenvolupen en el nostre centre.

2. ÀMBIT  INSTITUCIONAL.  Que  delimitarà  les  relacions  amb  l'Administració,  les

institucions,  les organitzacions, les empreses,  els col·lectius i  qualssevol  altres òrgans

externs a l'Institut la vinculació als quals siga necessària per a dur a bon terme el nostre

projecte de formació.

3. ÀMBIT  ADMINISTRATIU.  Que  determinarà  el  control,  la  distribució,  la  gestió  i  la

racionalització dels recursos econòmics i materials necessaris en l'organització funcional

de l'Institut.

4. ÀMBIT  INTERPERSONAL  O  HUMÀ.  En  el  qual  es  recolliran  les  prescripcions  i

orientacions relatives a la formació en valors, a les relacions humanes i als hàbits de

comportament dels membres actius de la comunitat educativa.

4.2. FORMULACIÓ D'OBJECTIUS PER ÀMBITS

NOTA D'IDENTITAT 1

L'Institut es defineix com una institució plural i democràtica que propugna la igualtat de

tots  els  seus  membres  i  el  rebuig  de  qualsevol  forma  de  marginació,  intolerància  i

discriminació,  donant  compliment  a  l'elemental  dret,  constitucionalment  reconegut,  a

l'educació de tot l'alumnat, fomentant i potenciant els principis de la coeducació, l'educació

en valors i la igualtat d'oportunitats.

• ÀMBIT PEDAGÒGIC

• Objectiu 1. Integrar aquests valors en el currículum educatiu, en la mesura que la seua

elaboració és responsabilitat del centre, i sotmetre-hi qualssevol projectes i documents

regulatius que es desenvolupen al centre.

• Objectiu 2.  Influir  en l'alumnat en el  sentit  positiu recollit  en aquests valors,  que es

consideren com a fins socials i socialitzadors, i desenvolupar la responsabilitat de cada



alumna i alumne perquè tinguen la capacitat d'acomplir-los en la seua vida i en la seua

feina.

• Objectiu  3.  Concedir  atenció  especial  a  aquests  objectius  en  el  tractament  de  la

transversalitat i en la realització de jornades commemoratives i culturals, dies de portes

obertes i, en general, en les activitats extraescolars promogudes al centre.

• Objectiu 4. Potenciar el contacte i intercanvi del nostre alumnat amb el d'altres centres i

països, amb el convenciment que d'aquestes relacions interculturals sorgeix el verdader

respecte a les actituds democràtiques i solidàries recollides en aquests objectius.

• ÀMBIT INSTITUCIONAL

• Objectiu  1.  L'Institut  afavorirà  la  relació  amb les  institucions oficials,  els  organismes

públics, les empreses i les organitzacions no governamentals que suposen campanyes de

difusió dels valors esmentats.

• Objectiu  2.  L'Institut  s'implicarà  en  projectes  estatals  i  europeus  de  formació  i

convivència adreçats a la defensa i promoció dels objectius anteriors.

• Objectiu 3. S'implicarà l’Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) en el reforç i el

suport  als  objectius  indicats,  exemplificant-los  en  la  relació  entre  aquest  estament

educatiu i els altres.

• ÀMBIT ADMINISTRATIU

• Objectiu  1.  S'aportaran  els  mitjans  econòmics  necessaris  per  a  portar  a  cap  els

projectes tendents a impulsar els valors expressats en els apartats anteriors, cosa que es

considerarà  com  una  inversió  en  solidaritat  i  democràcia,  amb  el  convenciment  que

l'educació és molt més que la formació.

• Objectiu 2.  S'arbitraran els mitjans administratius necessaris per a desenvolupar els

projectes  que  impliquen  la  promoció  dels  objectius  anteriors,  i  es  facilitarà  el

reconeixement acadèmic i administratiu en els termes que expresse la llei a les tasques

destinades a impulsar-los.

• ÀMBIT INTERPERSONAL O HUMÀ

Objectiu  1.  Es definiran  com a fins  desitjables,  en  la  relació  entre  els  membres de la

comunitat educativa i en particular en la relació del professorat amb l'alumnat, els objectius

a què es refereix aquest apartat, i es valoraran adequadament les activitats i les situacions

que comporten igualtat, generositat, solidaritat, honestedat, etc.

• Objectiu 2. Així mateix, es reglamentaran en les normes de règim intern les situacions

que atempten contra allò expressat en l'objectiu 1, i es considerarà el seu incompliment



com una falta, a qualificar, en la mesura que supose la transgressió o la negació d'aquests

valors fonamentals.

• Objectiu  3.  Es  facilitarà  el  contacte  entre  els  diferents  estaments  educatius  i

administratius  del  centre,  parant  especial  atenció  a  l'acostament  entre  l'Associació

d'Alumnes, els estaments docents i l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, així com

l'apropament de l'alumnat a la vida pública, mitjançant el coneixement de les institucions

municipals, els centres culturals i esportius, les organitzacions altruistes, etc.

NOTA D'IDENTITAT 2

L'Institut afavorirà la socialització de l'alumnat, atenent les característiques socioculturals,

econòmiques i  lingüístiques del seu context vital  i  respectant especialment el  dret i  el

deure  dels  ciutadans  i  de  les  ciutadanes  d'aquesta  comunitat  historico-geogràfica  a

expressar-se en qualsevol dels seus dos idiomes oficials.

• ÀMBIT PEDAGÒGIC

• Objectiu 1. El centre accepta íntegrament l'ensenyament en qualsevol del dos idiomes

oficials  de  la  Comunitat  Valenciana  i  es  compromet  a  promoure'l,  a  donar  un  tracte

equivalent a tots dos i a rebutjar qualsevol forma de discriminació en raó de la preferència

o l'ús de qualsevol dels dos.

• Objectiu 2. El centre impulsarà una política lingüística activa, conduent a aconseguir la

igualtat a què es refereix l'objectiu anterior.

• Objectiu  3.  El  centre  promourà  activitats  extraescolars  que  afavorisquen  un  millor

coneixement de la nostra geografia, la nostra llengua i la nostra història.

• Objectiu 4. El centre farà servir el valencià en els documents pedagògics, administratius

i de gestió que gènere, així com en l'eix vertebrador i editorial de la revista de l'Institut:

REVISTA RIU SEC.

• Objectiu 5. El centre afavorirà l'ús del valencià en la seua relació amb l'Administració,

els  organismes governamentals i no governamentals, les empreses i els mitjans de

comunicació.

• Objectiu 6. El centre assumirà la implantació progressiva dels plans de normalització

lingüística i donarà suport al reciclatge del professorat en tot allò relatiu al coneixement i

ús del valencià.

• ÀMBIT INSTITUCIONAL

• Objectiu  1.  El  centre  afavorirà  les  relacions  amb  les  institucions  que  suposen  el

coneixement i la participació, quan siga possible, de l'alumnat en la gestió del seu entorn



vital,  la seua població i  el  seu medi,  aproximant  també la realitat  educativa als  actes

populars, festes, folklore, manifestacions culturals, etc., pròpies de la població.

• Objectiu 2. S'establirà un contacte fluid i permanent entre el centre i els organismes de

caràcter  públic  dedicats  especialment  a  la  promoció  d'activitats  juvenils,  com  les

regidories de Cultura, Esports i Joventut de l'Ajuntament, Espai Jove, IVAJ, etc.

• Objectiu 3.  Es fomentarà la participació de l'Associació d'Alumnes del  centre en les

associacions locals, comarcals i provincials de major rang, i també la seua participació en

activitats  col·lectives  d'interés  per  al  nostre  centre,  i  es  facilitarà  la  seua relació  amb

aquells  organismes  i  institucions  que  puguen  prestar-los  col·laboració  en  matèria

d'estudis, ofertes culturals, beques, intercanvis educatius, activitats lúdiques i esportives,

contacte amb la natura, etc.

• ÀMBIT ADMINISTRATIU

• Objectiu 1. El centre aportarà els mitjans econòmics i els recursos i les dotacions que

estime convenients per a dur a terme el compliment dels objectius anteriors.

• Objectiu 2. S'afavorirà la consecució de fons per a la subvenció d'activitats que impliquen

els fins anteriors,  mitjançant  sol·licituds d'ajudes oficials,  concursos i  qualssevol  altres

mitjans legítims i no lucratius.

• Objectiu 3. L'administració del centre redactarà en qualsevol cas en valencià tots els

documents que es difonguen en l'àmbit del centre i la seua relació amb l'entorn.

• ÀMBIT INTERPERSONAL

• Objectiu 1. Es prestarà especial atenció a la promoció de valors de respecte lingüístic en

les relacions en el medi educatiu, i es tipificaran aquestes situacions en els documents

regulatius i acadèmics que s'elaboren al centre.

NOTA D'IDENTITAT 3

El centre ha de constituir un medi de formació integral per a l'alumnat atenent els reptes i

les demandes de la societat en què vivim, superant els particularismes i promovent les

actituds universals de solidaritat amb les altres cultures, el coneixement de l'entorn natural

i el patrimoni historico-cultural i el respecte al medi ambient.

• ÀMBIT PEDAGÒGIC

•Objectiu  1.  El  centre  impulsarà  la  implantació  progressiva  en  els  currículums  dels

conceptes, procediments, actituds i estratègies relatives al descobriment, coneixement i



valoració de les diferències culturals i racials, l'entorn natural i el llegat històric que ens constitueix

com a comunitat diferenciada.

• Objectiu 2. En les diferents àrees de coneixements tractaran d'integrar-se els elements

sociològics necessaris per a facilitar la tasca d'adaptació i integració de l'alumnat en els

seus grups respectius, i, més enllà, en el seu medi vital, basant-se en els valors a què fa

referència la nota d'identitat número 1.

• Objectiu 3.  La formació integral  de l'alumnat passa per l'afavoriment  de les actituds

transculturals i els valors humans en qualsevol de les àrees de coneixement, per la qual

cosa  s'evitaran  les  metodologies  reduccionistes,  que  limiten  el  tractament  de  la

transversalitat o no tinguen en compte els continguts de l'educació en valors.

• Objectiu  4.  Es  tindrà  en  consideració  la  interdisciplinarietat  i  la  col·laboració  entre

docents en el plantejament d’activitats i projectes per tal d’arribar als objectius esmentats,

incidint des del Pla d’Acció Tutorial, el Pla de Convivència o el Pla Lector de centre, entre

d’altres.

• Objectiu  5.  Els  òrgans  i  les  comissions  encarregats  d'elaborar  els  documents,

especialment de naturalesa pedagògica, vetllaran pel compliment d'aquests requisits i la

seua  plasmació  en  els nivells de concreció necessaris perquè puguen ser difosos i

impartits.

• ÀMBIT INSTITUCIONAL

• Objectiu 1. Els òrgans de govern del centre (Consell Escolar, equip directiu, claustre del

professorat)  prestaran  especial  atenció  als  problemes  de  naturalesa  mediambiental,

patrimonial i històrica, utilitzant també el mateix centre, atés el seu caràcter cinquantenari i

la seua funció històrica en la comarca, com a element de reflexió per a investigacions i

treballs que posen en relleu la importància social dels valors d'integració, modernització i

innovació.

• Objectiu 2.  S'afavoriran les relacions amb els organismes, institucions i  empreses, a

nivell  local  i  comarcal,  necessàries  per  a  impulsar  programes  de  suport  mutu  en  la

formació  de  ciutadans  i  ciutadanes  compromesos  amb  un  model  social  solidari,  de

progrés, obert a les innovacions tècniques i culturals, i respectuós alhora amb el nostre

passat i el nostre entorn.

• Objectiu  3.  Es  desenvoluparan  projectes  de  recuperació  arqueològica,  patrimonial  i

mediambiental  o  s'hi  participarà,  i  s'establiran  relacions  amb  programes  estatals  o

internacionals (eTwinning, Erasmus +, etc.) i amb associacions preocupades per aquests

temes.



• ÀMBIT ADMINISTRATIU

• Objectiu 1. El centre facilitarà els mitjans i recursos adients per a promoure les accions i

estratègies oportunes relatives als apartats anteriors, es donarà també prou difusió a tota

la informació de què es dispose, i  es facilitarà el fet que associacions adreçades a la

defensa i conservació del valors esmentats expressen la seua veu en el centre i difonguen

aquests valors entre l'alumnat.

• ÀMBIT INTERPERSONAL

•Objectiu 1. S'afavoriran les actituds a què fa referència aquesta nota d'identitat,

mitjançant el  respecte al  material  privat i  col·lectiu del centre:  espais, taules i  cadires,

llibres, recursos de tota mena, etc.

•Objectiu  2.  Així  mateix,  es  fomentarà  el  civisme,  els  comportaments  dialogants  i

racionals,  en  les  relacions  educatives,  i  es  valoraran  a  més  com a  negatius  aquells

comportaments palesament adreçats a danyar i entrebancar la vida harmònica al centre i

el seu adequat funcionament.

•Objectiu  3.  Serà  funció  del  Reglament  de  Règim  Intern  tipificar  les  situacions  que

influïsquen negativament en la consecució d'aquests fins i també incidir especialment en

el fet que les funcions educatives d'un centre només poden arribar a bon terme en el marc

d'un respecte col·lectiu i de naturalesa global, és a dir, que comença per un mateix i les

seues pertinences, i aconsegueix la col·lectivitat en el seu conjunt, i, més enllà, els altres i

la resta de pobles.

NOTA D'IDENTITAT 4

El centre es comprometrà amb la utilització de metodologies didàctiques actives, implicant

la  totalitat  del  professorat  en  l'aprenentatge  significatiu,  basant-se  en  la  participació

conscient,  i  en  la  mesura  de  les  seues  responsabilitats,  de  cada  un  dels  estaments

educatius  en  el  procés  d'ensenyament-aprenentatge,  contribuint  d'aquesta  manera  a

l'autonomia personal, impulsant la investigació i el pensament crític no reduccionista. Com

s’ha dit abans, seguirem les orientacions metodològiques expressades al BOE en l’Ordre

ECD  65/2015.  També  es  promourà  la  formació  permanent  del  professorat  per  tal

d’aconseguir un aprenentatge més eficaç.

NOTA D'IDENTITAT 5

El  centre mantindrà i  impulsarà en les seues actuacions metodològiques una línia  de

renovació  pedagògica,  alimentant  des de la  seua filosofia  un  compromís  de formació

constant  i contínua del professorat.



(Aquestes dues notes d'identitat, 4 i 5, es tematitzen conjuntament.)

• ÀMBIT PEDAGÒGIC

• Objectiu  1.  Es  promourà  la  co-responsabilitat  de  l'alumnat  en  la  implantació  i

desenvolupament  de  metodologies  actives,  prenent  com  a  base  que  en  aquestes

l'alumnat i el professorat es constitueixen en subjectes del procés educatiu.

• Objectiu  2.  Les  comissions  de  treball  relacionades  amb  els  aspectes  pedagògics

(Comissió  de  Coordinació  Pedagògica),  el  Departament  d'Orientació  i  els  equips

educatius, a través de la seua influència en l'elaboració del Projecte Curricular de Centre i

en el seu desenvolupament correcte de l'avaluació hauran d'assumir i promoure un canvi

en les actituds i el treball d'aula, que es reflectirà en les programacions dels departaments

didàctics, conduent a l'obtenció d'aprenentatges significatius.

• Objectiu 3. Les programacions preveuran tipus de continguts favorables a una major

autonomia en el procés d'ensenyament-aprenentatge, tendint cap a la vessant pràctica

dels coneixements, els quals es basaran en la seua naturalesa constructiva.

• Objectiu 4. Es potenciarà el  caràcter investigador del coneixement sobre el caràcter

purament teòric  o  observacional,  donant  suport  a la  investigació i  a  la  problematicitat

enfront de les conclusions estàtiques o definitives.

• Objectiu  5.  Es potenciarà el  treball  autònom, en la  mesura que contribueix a l’auto-

aprenentatge.

• Objectiu  6.  Les  programacions  s'estructuraran  en  funció  dels  objectius  assolibles,

activitats  precises  i  determinades,  fases  i  periodicitats  concretes,  crítica  del  procés  i

avaluació dels resultats.

• ÀMBIT INSTITUCIONAL

• Objectiu 1. El centre afavorirà l'ús de metodologies actives, comprometent-se amb la

renovació i  modernització del  seus materials i  recursos,  promovent  la conversió de la

clàssica biblioteca en mediateca (llibres, revistes, vídeo i CD interactius), la formació i

manteniment de biblioteques d'aula, impulsant les funcions del Pla Lector de Centre i el

seu paper dinamitzador.

• Objectiu  2.  El  diversos  departaments  didàctics  assumiran  l'impuls  de  les  aules

específiques, laboratoris, aules d'informàtica, etc., que els corresponguen, dinamitzaran el

seu funcionament i explotaran les seues possibilitats educatives al màxim, en el marc de

les programacions específiques.

• Objectiu 3. Des del Departament d'Orientació i l'equip directiu es promouran les funcions

precises de tutories necessàries per a donar suport addicional a les metodologies actives,



especialment desenvolupant el Pla d'Acció Tutorial i establint línies de suport didàctic tant

al tutor o tutora com a l'alumnat que ho requerisca.

• ÀMBIT ADMINISTRATIU

•Objectiu 1. Des de l'administració del centre es facilitarà i coordinarà l'accés del

professorat i de l'alumnat als recursos compartits que suposen la renovació metodològica

esmentada, i s'establiran uns criteris racionals per al seu ús, amb una reglamentació que

haurà  de  reflectir-  se en els oportuns documents consensuats elaborats pels òrgans

corresponents en cada cas.

• Objectiu 2. Des de la gestió del centre s'afavorirà la implicació d'aquest en projectes,

plans i  cursos de formació metodològica,  quan tinguen interès per  a  dur  a  terme els

objectius proposats en aquesta nota d'identitat.

• ÀMBIT INTERPERSONAL

• Objectiu 1. La connexió entre estaments educatius, especialment entre departaments o

àrees,  és necessària  per a  fer  conèixer  i  publicar  les activitats,  estratègies i  recursos

desenvolupats en cada un. Els reglaments orgànics establiran els mitjans adients per a fer

conèixer aquestes activitats.

• Objectiu 2. L’Equip Directiu i el Departament d'Orientació han de col·laborar estretament

entre ells, i rebre el suport dels departaments didàctics, quan elaboren plans, activitats o

projectes que recullen l’ interès de la comunitat educativa per a assumir la transformació

al·ludida en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

NOTA D'IDENTITAT 6

El centre encoratjarà les actituds positives cap a l'ús racional de les noves tecnologies, la

presència de les quals constitueix un tret  definidor en la trajectòria del  nostre institut,

referent en diverses activitats en les xarxes amb l’ús de les TIC, i tot això amb l'objectiu

d'afavorir els coneixements i destreses que requereix la incorporació  de l'alumnat al món

acadèmic i laboral.

• ÀMBIT PEDAGÒGIC

• Objectiu  1.  El  centre  concedirà  importància  primordial  a  les  Competencies  Digitals,

impulsant la implementació de les tecnologies educatives en tots els nivells.

• Objectiu 2. El centre es compromet amb la utilització de les tecnologies d'avantguarda i

amb el  suport  a  aquestes,  continuant la informatització dels  processos educatius i  de

gestió, la utilització de tecnologies de la informació i la comunicació, l'experimentació i la



investigació  en  el  marc  de  laboratoris  i  aules  específiques  i  donant  suport  a  espais

optatius relacionats amb noves tecnologies.

• Objectiu 3. Es potenciarà l'aprenentatge i l'avaluació de destreses i habilitats socials i

socio-  professionals  adquirides  especialment  mitjançant  l'adequat  coneixement  i  la

utilització de recursos tecnològics.

• Objectiu 4. Les programacions didàctiques recolliran la necessitat d'estimular la reflexió

crítica i no arbitrària sobre el paper de les noves tecnologies en la societat actual i en els

entorns laborals, afavorint també l’alfabetització mediàtica i audiovisual.

• ÀMBIT INSTITUCIONAL

• Objectiu 1. El centre vol potenciar el seu caràcter capdavanter, sobre tot per la seua

ubicació al costat de la Universitat Jaume I, per la qual cosa impulsarà aquesta imatge

davant l'Administració, les institucions i l'entorn local i comarcal.

• Objectiu 2. El centre planejarà un model de relació amb el seu entorn basat en la seua

obertura a l'exterior, l'ús dels seus recursos i instal·lacions i l'increment de la imbricació

escola-societat.

• Objectiu 3. El centre afavorirà la relació amb organitzacions, públiques i privades, amb

les quals puga col·laborar en la formació avantguardista del nostre alumnat pel que fa a

coneixements  de  noves  tecnologies,  i  es  donarà  especial  importància  a  les  activitats

extraescolars dirigides a posar a l'abast de l'alumnat aquestes innovacions.

• ÀMBIT ADMINISTRATIU

• Objectiu  1.  L'administració  del  centre es compromet  a posar  a l'abast  de l'alumnat,

professorat i resta de membres de la comunitat educativa l'accés il·limitat a Internet; la

connexió  a  xarxes  locals  i  la  progressiva  incorporació  de  departaments  i  aules

específiques a aquests serveis.

• Objectiu 2. El centre tendirà a l'autosuficiència pel que fa a l'elaboració de materials, tant

d'interns com de repercussió pública, relatius a l'administració, a la gestió, als currículums

i a la difusió de la seua imatge en la comunitat, mitjançant la utilització de tecnologies

d'autoedició, composició i maquetació, tot fomentant la creació, el desenvolupament i la

consolidació d'un servei propi de publicacions.

• ÀMBIT INTERPERSONAL

• Objectiu  1.  Es  fomentarà  el  respecte  a  l'elecció  de  formes  d'expressió,  presentació

d'idees  o  exposició  de  resultats  que  suposen  l'ús  de  tecnologies  de  la  comunicació

disponibles, en el marc del compliment de les pautes implicades en el Projecte Curricular i

en les programacions d'aula.



5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA (DE QUINS MITJANS DISPOSEM)

5.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

Com que els mitjans materials i infraestructurals, així com la relació detallada de

recursos, han estat desenvolupats amb extensió en l'apartat 2, ens resta aleshores una

descripció dels elements que constitueixen el marc organitzatiu de l’IES Bovalar, d’acord

amb els òrgans reconeguts pel Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d’Educació

Secundària (DOGV de 8 de setembre de 1997).

Caldria  també  emmarcar  aquesta  estructura  organitzativa  en  les  successives  lleis  i

reglaments  on  es  regulen  les  seues  característiques  i  es  defineixen  els  seus  àmbits

d’actuació.

5.2. MARC LEGAL

La Llei  Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,  Reguladora del Dret a l'Educació, estableix la

participació  de  la  comunitat  escolar  a  través  del  consell  escolar  del  centre.  Aquesta

participació és considerada en la llei com un mitjà per al control i gestió dels fons públics,

així com el mecanisme idoni per a atendre adequadament els drets i les llibertats de les

mares, dels pares, del professorat i, en definitiva, de l'alumnat.

La  Llei  Orgànica  1/1990,  de  3  d'octubre,  d'Ordenació  General  del  Sistema  Educatiu,

considera la formació permanent com un dret i una obligació del professorat i també com

una responsabilitat de les administracions educatives. L'actual reforma educativa presenta

una  concepció  renovada  dels  centres  que  posa  l'accent  en  l'autonomia  pedagògica  i

organitzativa. El Projecte Curricular del Centre afavoreix la introducció d'una dinàmica de

reflexió i d'anàlisi de la pràctica que condueix a un desenvolupament autònom de l'equip

docent. Aquest marc legal determina que l'administració educativa, juntament amb tots els

membres de la  comunitat  educativa,  acomplisca un paper  absolutament decisiu  en la

tasca de completar el disseny i d'assegurar la posada en marxa efectiva de la reforma.

La Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de Participació, Avaluació i Govern dels

Centres  Docents,  aprofundeix  els  aspectes  anteriors.  Aquesta  llei,  per  a  garantir  un

ensenyament de qualitat, ha introduït nous manaments als poders públics sobre el foment

de la  participació de la  comunitat  educativa  en l'organització  i  el  govern  dels  centres

docents sostinguts amb fons públics i en la definició del seu projecte educatiu, sobre el

suport  al  funcionament  dels  òrgans  de  govern  dels  centres  i  sobre  l'establiment  de

procediments per a l'avaluació del sistema educatiu, dels centres, de la tasca docent, dels

càrrecs directius i de l'actuació de la mateixa administració educativa.



El Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària, que aprova aquest

decret,  regula  de  forma  ordenada  i  sistemàtica  l'estructura  d'organització  i  gestió

d'aquests centres i el seu règim acadèmic, d'acord amb els nous principis d'actuació i

organització.

5.3. ÒRGANS DE GOVERN

Els instituts d'educació secundària tindran els òrgans de govern següents:

1 Unipersonals: Director o Directora, Cap d'estudis i Secretari o Secretària. Als instituts

que tinguen un elevat nombre d'alumnat matriculat  o més d'un torn, la Conselleria de

Cultura, Educació i Ciència podrà establir els òrgans unipersonals següents: Vicedirector

o Vicedirectora. Així mateix, als instituts on s'impartisca ensenyament corresponent als

cicles formatius de formació professional, d'acord amb allò que determine la Conselleria

de  Cultura,  Educació  i  Ciència,  podrà  haver-hi  la  direcció  d'estudis  de  formació

professional. El cap o la cap d'estudis del torn d'alumnes més nombrós serà membre del

Consell Escolar.

2 Col·legiats: Consell Escolar de centre i el Claustre del professorat.

D’altra banda, la participació dels pares i de les mares de l'alumnat, o, si escau, del tutor o

de la tutora legal, del professorat, de l'alumnat, del Personal d'Administració i Serveis i

ajuntaments en la gestió de l'institut d'educació secundària es farà, de conformitat amb la

Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació i amb la Llei Orgànica de la Participació,

l'Avaluació i el Govern dels Centres Docents, a través del Consell Escolar de l'institut i de

les altres vies de participació que estableix aquest reglament.

D’acord amb les anteriors indicacions, el  nostre centre es proposa estructurar-se amb

vista al futur en els següents òrgans de govern i comissions, que es troben desenvolupats

amb profunditat en el Reglament Orgànic i Funcional esmentat:

Equip Directiu: El Director, la Vicedirectora, la Cap d'estudis i la Secretària.

El  Consell  Escolar,  del  qual  emanen  les  comissions  que  apareixen  en  l’organigrama

funcional del centre (vegeu-lo més avall).

Departament d'activitats complementàries i extraescolars.

Comissió de Coordinació Pedagògica.

Tutors i tutores de cada grup.

El Claustre del professorat.



Associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA).

Associacions d'alumnes. Aquestes són entitats per a la participació i col·laboració en el 

funcionament dels centres educatius.

Consell de delegats o delegades d'alumnes.

Als instituts d'educació secundària es consideraran òrgans de coordinació docent: 

Departament d'Orientació.

Departaments Didàctics:  Dibuix,  Biologia i  geologia,  Educació física,  Filosofia,  Física i

química,  Francès,  Geografia  i  història,  Anglès,  Informàtica,  Llatí,  Llengua  castellana  i

literatura, Llengua valenciana i literatura, Matemàtiques, Música, Tecnologia i Religió. 

Al nostre centre, l’assignatura d’Economia està adscrita al departament de Tecnologia; la

FP Bàsica, al departament de Biologia i geologia; l’Aula CIL, al departament d’Orientació.

5.4. AUTONOMIA I LLIBERTAT DE FUNCIONAMENT

Segons preveu la llei, pel que fa a l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres, es

reconeix  que  els  instituts  disposaran  d'autonomia  per  a  definir  el  model  de  gestió

organitzativa  i  pedagògica,  que  haurà  de  concretar-se  en  cada  cas  mitjançant  els

corresponents projectes educatius i curriculars i el Reglament de Règim Intern.

Així,  s’obri  ací  el  camí  per  a  avançar  en  els  nivells  de  concreció  d’aquest  Projecte

Educatiu. El proper pas consistirà en l'adequació del Reglament de Règim Intern a les

noves exigències d’un centre de reforma.

ADDENDA FINAL AL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:

El curs 2015-2016 l'IES Bovalar desenvolupa el seu nou PEC (Projecte  Educatiu  de

Centre).  Fou  obra  de  l'Equip  Directiu,  la  Comissió  de  Coordinació  Pedagògica  i  el

Departament d'Orientació. Com a trets més significatius de la nostra orientació de futur, el

PEC  accentua  el  compromís  del  nostre  institut  amb  la  renovació  pedagògica  i

metodològica i amb els estudis i tecnologies d'avantguarda.

El curs 2016-2017 ve marcat pel canvi de l’Equip Directiu, com a resultat de la renovació

de càrrecs ordinària establida per la llei. Aquest nou equip manté l’esperit  de l’anterior

PEC,  encara  que  obre  un  periode  de  transició  per  tal  de  fer  les  adaptacions  que  la

comunitat  educativa  considere  adients.  S’ha  de  considerar,  doncs,  aquest  projecte

educatiu, un document viu i obert als nous reptes socials i educatius.
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