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Llei orgànica 2/2006, de 3 maig d'Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 

de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa. 

El Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura 

i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19. 

Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià.  

Decret 39/2008, sobre drets i deures, de 4 d'abril. 

Decret 252/2019 sobre el Reglament orgànic i funcional dels Instituts d'Educació 

Secundària, de 29 de novembre. 

Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de 

l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat. 

DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa 

l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat 

Valenciana.  

DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 

108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació 

general de l'Educació Primària en la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del 

Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació 

Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat Valenciana. 

DECRET 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual 

estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria 

i del batxillerat en la Comunitat Valenciana. 

ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 

Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en 

els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes en la Comunitat Valenciana. 

ORDRE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, 

per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el 

procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de 

certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga. 

Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació 

de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit 

territorial de la Comunitat Valenciana. 



 

   

Decret 7/2008, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent, de 25 de 

gener. 

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis 

d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià. 

ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els 

centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.  

ORDRE de 28 de juliol de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

s'adeqüen els protocols d'actuació sobre la promoció de la convivència i prevenció de la 

violència en els centres escolars. 

A partir de l'anàlisi prèvia de les necessitats específiques de l'alumnat i del context escolar, 

socioeconòmic, cultural i sociolingüístic de l'institut, i acollint-nos a la legislació vigent, el present 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE es desenvolupa en els diferents plans i documents que 

s'inclouran en la Programació General Anual. L'avaluació del Projecte educatiu serà competència del 

Consell Escolar del centre i haurà de comprendre la totalitat dels elements que inclou. Les propostes 

de millora que efectue el Consell Escolar seran tingudes en compte per la direcció del centre en les 

modificacions del projecte educatiu que es realitzen. 

El Projecte Educatiu de Centre, segons la RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2021, del secretari autonòmic 

d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el 

funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 

2021-2022, inclourà les línies i estratègies de consecució dels objectius establerts a mitjà i llarg termini 

i tractarà, d'acord amb el que estableix l'article 71 del Decret 252/2019, els aspectes següents:  

 

Objectius i prioritats d'actuació. 

 
1. Característiques de l'entorn social i cultural. 

2. Línies i criteris bàsics per a establir mesures a mitjà i llarg termini: 

a) Organització i funcionament. 

b) Participació dels diversos estaments. 

c) Cooperació entre famílies. 

d) Coordinació amb serveis del municipi. 

e) Coordinació i transició entre nivells i etapes. 

f) Atenció a la diversitat. 

g) Acció tutorial. 

h) Promoció de l'equitat i inclusió educativa. 

i) Promoció de la igualtat i convivència. 

j) Promoció i bon ús de les TIC. 

k) Innovació educativa a través de noves metodologies integradores, cooperatives i 

col·laboratives. 

l) L'orientació educativa, acadèmica i professional. 

 

3. Concreció dels currículums. 

4. Projecte lingüístic de centre (PLC). 

 

 



 

   

5. Plans i projectes establerts per la Conselleria: 

a) Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI). 

b) Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular. 

c) Pla per al foment de la lectura (PFL). 

d) Pla d'igualtat i convivència (PIC). 

e) Pla d'atenció a la diversitat i inclusió educativa (PADIE). 

f) Pla d'orientació acadèmica i professional (POAP). 

g) Pla d'acció tutorial (PAT). 

h) Pla de Transició entre etapes. (PTE) 

i) Pla de formació permanent del professorat (PAF).  

10. Altres projectes propis de centre:  

 ▪ Projectes d'investigació i innovació educativa (PIIE). 

 ▪ Projectes emmarcats dins dels programes europeus (ERASMUS+) 

Atenent aquests continguts, els apartats i documents que composen el Projecte Educatiu de 

l'IES Penyagolosa són: 

I. PREÀMBUL DEL PEC: 

  I.0. INTRODUCCIÓ. 

I.1.- ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOCULTURAL DE L'ALUMNAT DEL CENTRE. 

I.2.- VALORS, OBJECTIUS I PRIORITATS D'ACTUACIÓ. 

I.3.- CRITERIS BÀSICS QUE ORIENTEN L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE. 

I.4. PARTICIPACIÓ DELS DIFERENTS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT ESCOLAR I 
DECISIONS SOBRE RELACIONS INSTITUCIONALS PÚBLIQUES I PRIVADES. 

 

I.5.-  FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PEC. 

II. CONCRECIÓ DELS CURRÍCULUMS. 

III. PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (PEPLI). 

IV. PLA D'IGUALTAT I CONVIVÈNCIA. 
V. PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT). 
VI. PLA D'ATENCIÓ A la DIVERSITAT I INCLUSIÓ EDUCATIVA (PADIE). 

VII. PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA (PFL). 

VIII. PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA. 

IX. OBJECTIUS, PRINCIPIS, DRETS, RESPONSABILITATS I NORMES PER LES QUALS ES 
REGULA LA CONVIVÈNCIA DE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA, 
NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA (NBC) I MESURES ORGANITZATIVES DAVANT 
SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES QUE IMPLIQUE LA SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT 
PRESENCIAL.  

X. PLA DE CONTINGÈNCIA. 



 

   

El contingut del PEC ha sigut informat en les sessions del claustre i consell escolar del centre en 

les dates que s'indiquen en cada document i posteriorment ha sigut aprovat per la Direcció 

d'aquest. El PEC està sotmès a contínua revisió per a la seua actualització a la nova normativa i 

per a adequar-lo a la realitat del centre. De la mateixa manera, és sotmès a contínua avaluació 

mitjançant els indicadors establerts en cadascun dels seus documents, de manera que es 

garanteix que en els quatre anys de cada mandat de la Direcció tot el PEC ha sigut revisat, avaluat 

i actualitzat. Qualsevol canvi legislatiu o organitzatiu del centre que afecte el PEC és tractat en primer 

lloc per l'equip directiu i coordinador del nivell corresponent, que eleven una proposta de modificació 

a la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP). Els caps de departament difonen en les seues 

reunions de departament la proposta entre el professorat, la revisen i proposen modificacions que són 

consensuades en primer terme en la CCP; a continuació és informat el claustre i, en últim terme, el 

Consell Escolar. Finalment, els documents del PEC o PGA o les seues modificacions han de ser 

aprovats per la direcció del centre, de conformitat amb les atribucions que li confereix la nova 

redacció de l'article 132.l de la Llei orgànica 2/2006 i per la Llei orgànica 8/2013.  

A més dels anteriors documents, el PEC engloba també altres projectes d'innovació educativa que el 

centre té implantats i que es desenvolupen en els documents del PEC relacionats amb el projecte.  

El present document està exposat públicament en la pàgina web del Centre perquè en prengueu 

coneixement per tots els sectors de la comunitat escolar i els demandants de places escolars. 

Qualsevol membre de la comunitat educativa podrà accedir al contingut de tots els seus documents 

en la Secretaria del Centre, on es troba una còpia en suport paper. El procediment de consulta es 

publica en el tauler d'anuncis del centre durant el període d'admissió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

I. PREÀMBUL DEL PEC DE L'IES PENYAGOLOSA 

I.0. INTRODUCCIÓ:  

I.0.1. Sentit i virtualitat del Projecte Educatiu de Centre 

Se sol dir que els centres públics no són confessionals  i que com a tals la seua ideologia i els 

seus principis d´actuació són aquells que les lleis, reglaments i ordes de l´ Administració estableixen.  

Encara que això es veritat en res  afecta al sentit i funcions d´un projecte educatiu de Centre. Tal volta  

els centres educatius religiosos o confessionals es situen fora del marc constitucional? Titularitat 

pública significa neutralitat valorativa o impossibilitat d ´educar en uns principis i normes que ens 

formen com a éssers humans? Nosaltres no ho creiem en absolut, per això anem a defensar en 

aquesta nota introductòria  les virtualitats d´un Projecte Educatiu de Centre. 

 

a) ÈTICA DE MÍNIMS I PROJECTE EDUCATIU: BASES ÈTICO-FILOSÒFIQUES 

El procés de modernització que han dut a cap les nostres societats des de els inicis 

de la Modernitat han tingut con a conseqüència, per una part, una progressiva racionalització de les 

estructures socio-polítiques i formes de pensar, i per un altra, el gradual arraconament del codis 

religiosos i morals que tradicionalment havien resultat vàlids per mantenir  unides les organitzacions 

socials. Fruit d´aquest procés es constitueixen les societats actuals on conviuen distintes concepcions 

de la vida, diverses religions, formes plurals d´entendre el que és bo i el que cal fer. El relativisme 

axiològic i subjectivisme moral pareixen imperar.  

Donat aquest estat de coses, resultaria difícil establir quins valors compartim i en conseqüència 

sobre quines bases caldria educar. 

La reflexió ètica contemporània ha analitzat amb profunditat aquesta qüestió i ens proporciona  

una elaboració conceptual vàlida per superar aquesta evident dificultat  i de passada fonamentar 

convenientment  un Projecte Educatiu de Centre. 

Sense un mínim de valors morals compartits la convivència social seria impossible. Les 
societats obertes i democràtiques se estructuren i han de fer possible la seua pervivència a partir de 
la convicció de que cal respectar els ideals de vida de qualsevol altre ésser humà, de que tothom 
mereix igual respecte i consideració i que cadascú deu aquest respecte als altres. 

Aquesta diferenciació entre ètica de mínims i ètica de màxims, creiem que és molt pertinent i 

d´una fertilitat indubtable a l´hora de pensar un projecte educatiu de un centre públic i com a tal laic, 

obert i plural. Una ètica de mínims seria, per tant, la que caldria que omplira de contingut el Projecte 

Eductiu de Centre i com a tal estaria inspirada per les exigències de justícia que l ́ experiència històrica 

i la racionalitat pràctica de tota la nostra tradició de pensament han establert i que molt be podrien tenir 

com a materialització històrico-política concreta la Declaració Universal dels Drets Humans de la que 

ara es compleix el cinquanta aniversari. 

L´ètica de mínims ni és una ètica a la baixa, ni una ètica minúscula o minvant. Mínim no té aquí 

un sentit pejoratiu, baix o marginal. Al contrari, ja seria una gran cosa, una conquesta essencial de 

l´esperit humà que tots aquestos mínims s´acompliren. Diem ètica de mínims perque estableix les 

condicions de llibertat, igualtat, solidaritat i justícia més enllà de les quals no es pot entendre avui una 

vida digna. Són el terreny de tots, el mínim comú denominador. Després i complint estes condicions 

“sine qua non”, caben distintes concepcions de, en què pot consistir una vida bona i de com ser feliç. 

Aquí comença una ètica de màxims en la que un projecte educatiu d´un centre públic creiem que no 

pot entrar. 



 

   

Proposem, a continuació, un Projecte Educatiu de Centre basat en una ètica cívica que intenta 

desenvolupar una educació humanista en pro de la democràcia i la justícia. La felicitat, en canvi, com 

a ideal de vida bona forma part d´una ètica de màxims i correspon a cadascú com a persona autònoma 

i integrada en  altres comunitats o institucions el  buscar-la (família, confessió religiosa, opcions 

polítiques, moviments socials, etc) En aquestos àmbits, a partir d´aquesta ètica de mínims es posen 

en marxa un altre tipus de codis ètics que un centre confessional també podria contemplar en el seu 

projecte educatiu, però en un centre de titularitat pública com el nostre, no han de ser tinguts en 

compte. 

Com més endavant vorem la justícia serà per a nosaltres el valor que articula tots els que estan 

presents en aquesta ètica de mínims que informa els nostres trets d´identitat ideològica: el 

desenvolupament de la llibertat com autonomia, responsabilitat i tolerància, el foment de la igualtat i 

el complement de la solidaritat a la recerca  de la pau mitjançant el diàleg. 
 
 

b) EL PROJECTE EDUCATIU: PACTE INEXCUSABLE DE LA COMUNITAT 

EDUCATIVA 

Per damunt de tot  el Projecte Educatiu de Centre suposa un gran acord, un pacte de la 

comunitat educativa que lliurement estableix quin centre educatiu vol, sobre quines bases el vol  i amb 

quins  mitjans desitja  construir-lo. És, per  tant, la manifestació expressa d´un compromís que las 

persones imbricades en la activitat educativa  assumeixen d´una manera consensuada, voluntària y 

coordinada. Un compromís que com a tal  obliga a una sèrie de actuacions pedagògiques i a una 

materialització docent  concreta, quotidiana i puntual dels grans principis pedagògics. El Projecte 

Educatiu de Centre el constitueixen eixos  grans principis generales, d´acord,  però no es redueix a 

ells, no és pura abstracció; al contrari té conseqüències pràctiques en l´acció educativa diària i informa 

el projecte curricular d´ etapa, el reglament de règim intern i les programacions de las distintes àrees. 

Així, el PEC és, sobretot, un contracte que compromet i vincula a tots els membres de la comunitat 

educativa en una finalitat comuna. És el resultat d'un consens que es plasma després d'una anàlisi de 

dades, de necessitats i expectatives. Elaborar el Projecte, més que un treball enfocat cap a la 

consecució d'un instrument de caràcter administratiu i burocratitzat, és una oportunitat - sobretot per 

al professorat - de parlar, de revisar i de posar en comú els plantejaments instructius, formatius i 

organitzatius del centre on treballa. 

 Per  altra banda, el Projecte Educatiu de Centre ha de proporcionar una necessària i 
cada volta mes ineludible coherència en els plantejaments pedagògics dels centres. Una institució 

educativa és una organització, amb les seues peculiaritats pròpies i la seu especificitat, clar és, però, 

organització a la fi, i com a  tal, necessita per a un  funcionament eficaç i un desenvolupament eficient 

d´uns  objectius clars i uns criteris compartits. Treballar per la qualitat de l’ensenyament públic , suposa  

un esforç continuat per l´organització, la coherència i l acció en comú .  

Una interessada i deficient  forma d´entendre la llibertat de càtedra, unida a una concepció 

atomista dels seminaris i una, al parèixer , innata propensió àgrafa de l´estament docent , ha conduït 

a que en els centres no hi haga una tradició de treball en equip i que es faga molt difícil la organització 

coherent d´un projecte en comú. El repte que suposa una ensenyança obligatòria i generalista fa  

realment irracional  i suïcida el manteniment d´aquesta situació. El Projecte Educatiu de Centre suposa 

una ocasió immillorable per a  una reflexió col·lectiva que puga assumir i criticar les  nostres 

deficiències i  es  planteja  la seua definitiva superació.  

 

 

 

 

 



 

   

c) EL PEC: MATERIALITZACIÓ DE L´AUTONOMIA PEDAGÒGICA. 

L´autonomia pedagògica i el currículum obert  no poden ser conceptes buits que tan 

sols serveixen  per  embellir la literatura pedagògica a l´ùs. Hi ha  que donar-li una presència activa i 

viva i aqueixa vitalitat bé pot generar-la el Projecte Educatiu de Centre. No té lloc , en una societat 

oberta, complexa i plural com la nostra , un model uniforme, fixe i tradicional de centre educatiu. 

L’obertura al context, a l´individu i a les seues plurals circumstancies socials, exigeixen la capacitat d´ 

adaptació, la flexibilitat i la contextualització  que una certa autonomia institucional pot donar. 

També en el  continuat procés d´equilibrar comprensivitat i individualització mitjançant l’ 

adaptació al context dels principis generals que la Constitució,  la LOGSE i els decrets de mínims 

estableixen, juga un paper fonamental el Projecte Educatiu de Centre. Aquest no és sino una concreció 

de la intervenció educativa, una forma de respondre al gran dilema que una educació moderna i 

integral planteja entre el principio de comprensivitat i el principi de diversitat. 

d) EL PROJECTE EDUCATIU A LA RECERCA D´UN CENTRE AMB CARÀCTER PROPI. 

I ja per acabar, el  Projecte Educatiu de Centre pot ser l´instrument adient per crear 
una cultura pròpia del centre.  

Tal vegada  una forma determinada d´entendre l´ ensenyament públic no ho creia necessari, 

però el fet cert és que els nostres centres no han desenvolupat o ho han fet molt mínimament,  un 

esperit , unes senyes de identitat  o una personalitat  pròpia.  

El Projecte Educatiu pot avançar en la creació d´una identitat que en el nostre cas podria tenir 

com a criteri d´ identificació la generació d´un centre que siga  “focus educatiu - cultural “, és a dir, un 

lloc on , fent viva la seua presència al barri i la ciutat,  se expandisca el gust per la cultura, la curiositat  

pel saber i la sensibilitat per les manifestacions artístiques. 

En resum, doncs , entenem per Projecte Educatiu de Centre el document consensuat per tota 

la Comunitat escolar que pretén contestar a tres grans qüestions que donaran lloc als tres grans 

apartats que ens serviran com a fil conductor: 

- Qui som? Trets de identitat. 

- Què volem? Formulació d´ objectius 

- Com ens organitzem? Estructura organitzativa. I formulació d´aquesta estructura mitjançant el 

Reglament de Règim  Intern. 

 

I.0.2. QUI SOM? Trets d´identitat o principis del Centre que és vol 

aconseguir. 

   En aquest apartat es tracta  d´establir les notes definitòries del Centre que desitgem construir 

i els valors que,  en conseqüència,  inspiren el projecte. 

a) Trets d´identitat ideològics ( Principis ideològics) 
El nostre Centre, a partir dels principies de l´humanisme il·lustrat que estan a la base dels drets 

humans i les constitucions  de les  societats democràtiques avançades, es  defineix com a pluralista, 

tolerant i respectuós amb les distintes tendències ideològiques, culturals i religioses que estan 

presents en les societats obertes,  complexes i plurals de la modernitat.  Això ens duu a tenir com a 

principis fonamentadors de les nostres actuacions: 

- Educar per a la llibertat 
- Educar per a la igualtat. 
- Educar per a la solidaritat 
- Educar per a la pau i el diàleg. 

 



 

   

b) Trets d´identitat metodològica  (Principis metodològics) 

L´aspecte formal, metodològic, formatiu és essencial per a tot projecte educatiu. La 

línia metodològica del nostre projecte està caracteritzada per: 

- Fomentar la curiositat pel saber. 
- Estimular el respecte per la raó, la investigació i la  sistematització científica 
- Desenvolupar la capacitat crítica i creadora. 
- Utilitzar  una metodologia activa y participativa que es desenvolupa mitjançant         

l´aprenentatge significatiu, però que no menysprea  la memòria i la narrativitat. 
 

c) Trets d´identitat organitzativa (Principis organitzatius) 

En l`àmbit de gestió institucional, el Centre preconitza una gestió oberta, 

participativa y democràtica que es concreta en: 

- Aplicar una gestió administrativa transparent, oberta i eficaç. 

- Afavorir les relacions del Centre en organismes i institucions del seu entorn 

- Impulsar els òrgans de participació dels estaments docents: associacions d´alumnes,         

pares, etc. 

- Dur endavant el procés de normalització lingüística mitjançant el desenvolupament de la 

incorporació progressiva que la llei preveu i que busca la plena competència linguísti       ca 

en ambdues llengües oficials. 

 

I.0.3.   QUE PRETENEM? Formulació d´objectius. 

TRETS D´IDENTITAT IDEOLÒGICA: Presentació i raons que els fonamenten.  

Tota una generació que dissortadament va rebre una educació, en gran part,  inflexible, 

confessional, dogmàtica i tradicional va creure, per reacció contraria,  que educar era sinònim de 

instruir, que haviem de ser neutrals, que la nostra missió era transmetre tècniques i coneixements, 

que ensenyar era ensenyar matemàtiques, literatura, filosofia o anglès i que tot el que anara més enllà 

suposava adoctrinació. Fent gala, sense saber-ho d´un liberalisme “avant la lettre”, van decidir que els 

valors, les normes, el respecte, les bones maneres, vindrien espontàniament, es donarien per demés.  

Avui sabem que no és així. Que no hi ha educació neutral, que tot ensenyament transmet 

valors, que “educar en llibertat” no significa educar en un espontaneisme ingenuista i asilvestrat, que 

ser lliure no és fàcil i que cal aprendre a ser-ho. Avui sabem que cal educar. 

Aquesta aposta per l´educació suposa una opció conscient, voluntària, raonada i ferma per uns 

valors i una ètica. Els trets d´identitat ideològica presents en el nostre projecte educatiu suposen una 

opció clara i manifesta, com abans ja indicaven, per una ètica cívica i democràtica. Una ètica que 

pugen compartir tots les ciutadans de les societats democràtiques siguen quins siguen els seus credos 

religiosos, les seves opcions polítiques, les opcions sexuals pel ells preferides  o els ideals de felicitat 

que mantenen. 

I com un dels punts essencials de la opció que defensem és l´intent de justificar, i argumentar 

el que es diu, presentem a continuació quatre raons que sustenten la necessitat d´una educació en 

valors: 

- La humanitat  ha anat aprenen no tan sols tècnica , sino també moralment. Aquestos 

valors han costat molt d´assumir i no es qüestió de deixar-los de banda i no trasmetre’ls 

a les futures generacions. 

- L´educació científic- tècnica  es dóna dins d´un  marc socio-polític constituït per l´estat 

social i democràtic de dret, més o menys aconseguit, que es sustenta en aquestos 

valors. 



 

   

- A més a més, pertany a les generacions madures, com una funció atàvica que ve des 

de els temps més llunyans, transmetre uns valors , encara que no més siga per a què 

les generacions jovents mostren la seua  rebel·lia i  disconformitat. 

 

- Mitjançant els valors hi ha que proposar  models d´autoestima, pautes d´ excel·lència i 

reconeixement als educands per a que engloben tot  el seu aprenentatge. 

En consequència, a partir del marc legislatiu que la LOGSE estableix, els valors que inspiren 
el projecte i les senyes d´identitat abans esmentades,  passem a formular uns objectius generales 
d´actuació que estan impulsats per la aposta entre racional i apasionada per una  educació 
humanitzadora, es a dir una educació que creu en la perfectibilitat de l´esser humà i que com a tal 
lluite per fer-lo cada vegada més lliure, més obert als altres, més respectuós i solidari. 

 
Però perquè aquestes paraules no resulten buides i siguen quelcom més que una col.lecció de 

bones intencions cal plasmar en el quefer diari aquestos principis generals abans esmentats; per 

aconseguir-ho establirem uns principis orientadors directament surgits d´aquestos principis 

generals i el que és més important unes actituds i uns compromisos que la Comunitat Educativa 

ha de fer seus i que es materialitzen en unes consequències pràctiques per a l´acció educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

EDUCAR 

PER A LA 

LLIBERTAT 

Autonomia 

moral. 

(Capacitat de 

donar-se les 

pròpies lleis per 

tal de regular la 

pròpia vida) 

- Aprenentatge de la llibertat.- La comunitat 

educativa desenvolupa aquestos principis des de el 

convenciment de que ser veritablement lliure no és 

fàcil, de que hi ha que aprendre a ser-ho i que per tant 

la llibertat exigeix educació 

- Llibertat com a projecte humanitzador.-

Desenvolupar la llibertat com autonomia no suposa fer 

allò que ens dona la gana, sinó adonar-se´n que hi ha 

uns tipus d´accions que ens humanitzen (ser coherents, 

fidels a nosaltres mateixos veraços, solidaris) i altres 

que ens deshumanitzen (matar, calumniar, mentir, ser 

hipòcrites i servils). 

- Educar per a la majoria d´edat.- Això suposa fer 

alumnes autònoms que creixen en la capacitat de donar-

se a sí mateix( autos) les normes d´acció (nomos) des 

d’ aquest ideal humanitzador i no fer les coses perquè 

els altres ens ho ordenen o ens ho prohibeixen. Suposa, 

per tant, desenvolupar la consciència moral, és a dir, fer 

el que hi ha que fer per convicció (autonomia) i no per 

obligació (heteronomia). 

- Llibertat negativa i positiva.- Valorar no tan sols la 

llibertat negativa (estar lliure de coaccions i 

limitacions), 

sinó la llibertat positiva ( ser lliure per a fer i actuar). 

- Hi ha principis i normes que no són contraris a 

la llibertat sinó la seva condició de possibilitat, 

per tant, cal assumir el valor educatiu dels 

principis que organitzen la vida escolar: 

. No per ser normes impostes des de dalt, sinó 

per ser principis reguladors de la vida en comú que 

materialitzen propostes humanitzadores i ens ajuden 

a construir els nostres propis principis normatius. 

- Responsabilitat de l´estament docent: El 

professorat com a màxim agent educatiu al centre és 

el primer responsable de fer palès en la quotidiana 

realitat del Centre aquest valor formatiu de la 

norma. Per tant, no és el cap d´estudis sinó tot el 

professorat el agent possibilitador de la presència 

activa i constant al Centre dels principis que la 

comunitat educativa s´ha donat. 

- Sentit de les sancions.- Dins d´aquest esperit les 

sancions que es produiran i que recollirà el 

Reglament de Règim Inter, hauran de tenir sempre 

una funció formativa i no merament punitiva. 

- Valoració de la llibertat positiva.- El centre 

arbitrarà mecanismes, activitats, i propostes per 

desenvolupar un alumnat actiu, inquiet, participatiu, 

crític i responsable. 

- Principis i projecte curricular.- Tots aquestos 

principis d´actuació orientaran els projectes 

curriculars d´etapa, que contemplaran la seua 

materialització curricular. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

EDUCAR 

PER 

A LA 

LLIBERTAT 

Responsabilitat - Ensenyar a ser responsable.- L´autonomia ens dona 

capacitat d´escollir el principi adequat en cada cas, 

aquesta capacitat ens fa responsables de les nostres 

accions. 

Ensenyar a ser lliures, suposa ensenyar a ser 

responsables. 

La comunitat educativa ha de fomentar la capacitat de 

l’alumne de respondre davant de sí mateix 

(responsabilitat privada) i davant dels altres 

(responsabilitat pública). 

- Corresponsabilitat.- Conscienciar mitjançant la 

corresponsabilitat de que els mals socials ens afecten a 

tots i tots hem d´ajudar a la seua transformació. 

- Assumir la responsabilitat pública del educador.- 

Consistent en transmetre uns coneixements i una forma 

de vida que contribuïsca a que els xiquets i xiquetes 

puguen desenvoldre’s bé en la societat i treballen per al 

seua millora. 

-Ensenyar a ser responsable suposa lluitar contra 

tres prejudicis: 

1) L´educació no és ni pot ser neutra respecte als valors. 

2) Que no siga neutra no vol dir que siga dogmàtica o 

tancada i que devinga pur adoctrinament. 

3) Superar l´esquemàtica teoría que davant els 

problemes i dificultats busque sempre i 

unidireccionalment culpabilitats en les estructures 

socials, sense autoexigir-se la pròpia acció responsable. 

- Ensenyar a valorar els ben públics i cuidar 

les coses que són de propietat comuna: 

L´alumnat està gaudint un servei pagat per tots 

que respon al dret de l´educació però que implica 

uns deures: saber usar i aprofitar positivament el 

servei. 

La falta constant, reiterada i sense justificar a 

classe suposa un desaprofitament i menyspreu 

d´aquest servei . Tot l´estament docent velarà per 

a controlar aquestes faltes i la seua tipificació i 

sanció es contemplarà al Reglament de Règim 

Intern. 

- Ensenyar co-responsabilitat suposa valorar 

en la pràctica educativa diària la cooperació en 

la solució de conflictes . 

- Educació informal.- La responsabilitat pública 

del educador es manifesta mitjançant l´educació 

informal. L’educador ho és a l´aula i fora 

d´aquesta, conscient o inconscientment i no tan 

sols la classe sinó l´institut tot és una gran espai 

de formació. 

- Responsabilitat pública de l´educació.- Tota la 

comunitat educativa ha de prendre consciència 

que l´escola no pot ser tan sols un centre que 

distribuïsca certificats d´aptitud científica, cal que 

siga molt més, un lloc on aprendre a viure des 

d’un punt de vista no tan sols tècnic o científic 

sinó humà. 



 

   

 

 

 

 

 

 Respecte i 

civisme 

(Tolerància) 

- Desenvolupament de virtuts cíviques que es 

mostren amb: 

1. Respecte cap a les persones 

2. Respecte cap a les normes 

3. Respecte cap a un mateix 

4. Respecte cap a les coses 

5. Respecte cap al medi natural 

 

Límits de la tolerància. La tolerància no significa 

acceptació indiferenciada i distant de qualsevol actitud 

o acció que violente la dignitat humana o els drets 

humans universals. 

- Aquesta actitud cívica i respectuosa 

comporta: 

1. Tracte respectuós i educat amb tot el 

personal del centre i els companys 

2. Entendre la norma com a forma 

d´institucionalitzar el respecte que uns els 

devem als altres. 

3. Proposta de models d´autoestima i cura 

amb el llenguatge i actituds que influixquen 

en el concepte que cadascú té d´ell mateix. 

4. Cuidar totes les dependències del Centre i 

el material propi i aliè. 

5. Fomentar l´ús del paper reciclat, utilitzar 

contenidors especialitzats per reciclar, 

divulgar mitjançant conferències i 

exposicions la cura del medi ambient 

- Vetlar i estar alerta davant manifestacions, 

actituds o accions que suposen una agressió 

clara a la dignitat i als drets dels membres 

de la comunitat educativa. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

EDUCAR 

PER A LA 

IGUALTAT. 

Igualtat davant la 

llei 

 

 

 

 

 

Igualtat 

d’oportunitats 

 

 

 

 

 

 

Igualtat de gènere 

 

 

 

 

 

 

Igualtat davant la 

diversitat cultural 

-“Totes les persones són iguals davant la llei, per tant 

mereixen igual consideració i respecte”. Aquest 

principi bàsic de l´Estat de Dret, ho ha de ser també de 

tota comunitat educativa, que com a tal es compromet 

a no fer cap distinció econòmica, racial, ideològica, 

sexual o religiosa. 

 

- L´estat social de dret és l´encarregat de compensar 

les desigualtats naturals i socials mitjançant la 

universalització de certes prestacions socials. La 

comunitat educativa pot contribuir a que es prenga 

consciència de la necessitat d´actuacions que 

protegisquen als menys desfavorits. 

 

 

-La igualtat jurídica entre els gèneres ha de fer-se real 

en les mentalitats, les costums i les actituds. La 

comunitat 

educativa es compromet a una educació no sexista 

mitjançant una efectiva coeducació. 

 

 

-La societat actual cada vegada més plural i 

multicultural ens relaciona amb estrangers, 

immigrants i persones d´altres cultures. La seva 

acceptació com a iguals i pertanyents tots a una 

comuna humanitat és un aspecte fonamental que ha de 

treballar la comunitat eductiva per a construir una 

societat del futur veritablement digna. 

-Aquest principi cabdal de tota societat lliure i 

democràtica ha de fer-se palès no tan sols a nivell 

formal, sinó en la pràctica activa i quotidiana de 

l´acció educativa. Qualsevol tipus de 

discriminació per mínima que siga ha de quedar 

exclosa de la pràctica docent. 

 

-L´experiència mostra que la igualtat 

d´oportunitats és un principi difícil d´aconseguir. 

No és suficient l´escolarització pública, la 

coeducació, ni l´educació integrada per a que es 

produisca. Fa falta el canvi de mentalitats, de 

costums, d´hàbits, d´estereotips. Per tant en 

l´acció educativa cal: 

  Fomentar hàbits d´acceptació del diferent: negre, 

blanc, pobre, ric, nacional, estranger, minusvàlid 

o seropositiu. 

  Desenvolupar campanyes de informació i 

sensibilització que tingan com a motiu la no 

discriminació. 

  Cooperar i col·laborar en entitats públiques i 

privades que desenvolupen campanyes en aquest 

sentit. 

  Ser especialment sensible i donar una resposta 

ferma i adequada davant actituds sexistes, 

racistes, xenòfobes o prepotents. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

EDUCAR 

PER A LA 
SOLIDARITAT 

Solidaritat com a 

tolerància activa 

 

 

 

Solidaritat com a 

complement de 

la justícia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntat i esforç 

Respecte actiu com a interès en comprendre als altres i 

ajudar-los. 

 

 

 

Una educació per la llibertat i la igualtat és una 

educació per la justícia com a concepció global, però: 

1. Sense sentiments solidaris és difícil que la justícia 

prospere. La comunitat educativa cal que es planteje 

l´educació dels sentiments. 

2. La justícia és general i global. No entra en la 

peculiaritat i la diferència. Per omplir aquest àmbit és 

mostra també molt útil l´educació informal. L´educació 

està a l´aula i fora de l´aula. El centre tot és una gran 

classe. En tot ell s´està educant mitjançant les formes i 

actituds que tota la comunitat desenvolupa i que poden 

anar des d’un mínim de civisme i de respecte a un 

màxim de compromís per la solidaritat i la justícia. 

 

 

“L’ètica indolora” pròpia de les societats democràtiques 

actuals té una doble vessant: una positiva, és una ètica 

que es posa en marxa a partir de la lliure voluntat dels 

subjectes i això planteja a la comunitat educativa el 

repte d´educar la voluntat, i l´altra més negativa, és el 

rebuig de les obligacions els deures i l´esforç. La 

comunitat educativa creu que ha de contrapesar aquesta 

vessant negativa mitjançant la valoració del treball, la 

dedicació, el deure, l´assumpció d´obligacions i les 

capacitats de l´alumnat. 

- A més de la pura tolerància passiva que pot 

esdevenir simple indiferència, cal fomentar el 

respecte actiu envers els altres, la consideració 

positiva dels demés que més enllà de suportar-los 

ens porta a intentar comprendre’ls, integrar-los i 

ajudar-los. 

- Foment d´hàbits cívics i rutinaris que mostren la 

deferència i el respecte que els altres ens 

mereixen: cedir la cadira o el pas, no molestar, no 

espentejar, saludar, no embrutar, ajudar, etc, 

-Mostrar les possibilitats i les vies socials per dur 

més enllà aquesta solidaritat: apropament als 

malalts, recolzament dels marginats o immigrats, 

etc. 

- Donar a conèixer la tasca que en quest sentit 

realitzen els grups de voluntariat i ONG´S, 

recolzar aquestos grups mitjançant una relació 

fluida i 

constant amb ells: xarrades, col·loquis, 

exposicions i permeabilitat i apertura a les 

campanyes que 

aquestos grups realitzen. 

- Recollir al projecte curricular dins dels criteris d 

´avaluació aquesta valoració de l´esforç, la 

voluntat 

i el treball. En aquest sentit valorar molt 

positivament els treballs voluntaris. 

- Establir un sistema de crèdits mitjançant el qual 

es contemplara a l´hora d´avaluar l´assistència 

lliure del alumnat a conferències, exposicions, 

teatre, etc. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

EDUCAR 

PER A LA 

PAU 

Pau positiva. 
( No tan sols absència 

de guerra - pau 

negativa-, sinó recerca 

del termini de la 

violència estructural: 

relacions socials 

injustes, actituds 

racistes, 

etnocèntriques, 

xenòfobes, classistes, 

etc) 

 

 

 

 

Diàleg 

- No hi ha receptes màgiques que eduquen per a la pau, 

però la comunitat educativa pot tenir unes actituds 

necessàries i positives que fomenten aquesta educació: 

 

1. L´educador de forma raonada, no dogmàtica, oberta i 

tolerant no ha de tenir por d´expressar la seva opinió 

davant dels esdeveniments socials i mundials i criticar el 

que jutge criticable. Hi ha que superar una educació 

feble i buida de continguts. 

 

2. S’ha de combatre la violència visible i palesa als 

espectacles actuals: cine, televisió, còmics, etc 

 

3. Educar per a la pau és educar en la universalització i 

el reconeixement de la diversitat. 

 

 

 

- Atenent que les solucions dialogades són les 

veritablement constructives la comunitat educativa es 

compromet a tenir el diàleg com a única forma vàlida de 

resoldre els conflictes. 

1. Per educar hi ha que ensenyar coses, transmetre 

coneixements, donar a conèixer allò que 

considerem valuós, el que no volem que es 

perda i val la pena conservar. 

 

2. Aquest combat contra la violència present als 

espectacles es manifesta criticant-los i crea 

opinió contrària a determinades diversions. 

 

3. Buscar una mediació raonable entre la afirmació 

dels fets diferencials i la comuna pertinència al 

gènere humà , és una de les prioritats de tota acció 

educativa que busque des de l´afirmació de la 

pròpia identitat l´apertura a la general universalitat. 

 

- Davant de qualsevol problema no prendre cap 

decisió sense abans escoltar a totes els afectats. 

- Utilitzar el diàleg, la discussió, i l´argumentació 

com a mètodes pedagògics adients per a la 

formació de persones capacitades per a resoldre les 

discrepàncies fent ús de la paraula i en 

conseqüència de la reflexió i el pensament. 

-Que els alumnes aprenguen a discutir a justificar i 

a refutar fent ús de les condicions formals del 

diàleg i sent conscients de que per això cal 

desenvolupar la facultat d´escoltar i entrar en 

col·loquis raonables que busquen en comú la 

veritat. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

FORMENTAR 

LA 

CURIOSITAT 

PEL SABER 

Recerca d´un 

ensenyament 

veritablement 

humanista. 

- La comunitat educativa es compromet a desenvolupar 

una ensenyament humanista que parteix de les següents 

bases: 

1. Les capacitats que un ensenyament humanista intenta 

desenvolupar - capacitat crítica, curiositat no dogmàtica, 

sentit del raonament lògic, sensibilitat per les 

realitzacions de l´esperit, es desenvolupen per igual en 

“ciències” que en “lletres”. Estudiar matemàtiques o 

física no són tasques menys humanístiques que estudiar 

llatí o filosofia. 

2. La “virtus” humanista de les matèries no està en el seu 

contingut, sinó en la manera d’impartir-les, no està en el 

què, sinó en el com. Poc importa el que s´ensenya si 

desperta la curiositat i el gust per aprendre. Fomentar les 

humanitats és fomentar el gust, la curiositat, les ganes de 

saber. 

3. Aquesta constatació no exclou la preocupació i la 

necessitat de superar una tendència general de 

l´ensenyament actual, massa lligat a un utilitarisme 

tecnologista, immediatesa i pragmàtic que busca 

obsessivament una directa aplicació laboral. També per 

aconseguir aquest objectiu resulta eixa tendència 

contraproduent. El canvi i la innovació constant de les 

societats complexes i post industrials en les que vivim, 

fa que el que resulta realment útil siga una formació 

general, integral i multidisciplinar. 

 

- Desenvolupar al projecte curricular de Centre, a 

les programacions i en l´activitat diària a l´aula, 

una metodologia orientada a despertar l´apetit 

cognoscitiu de l´alumne. Cóm?: 

• Abans d´ensenyar una materia intentar despertar 

el desig per aprendre-la. 

• Estimular la curiositat mitjançant algun recurs 

anecdòtic o trivial. 

• Començar per successos o necessitats pràctiques 

que van conduir als plantejaments teòrics actuals. 

La lògica epistemològica d’un saber, no coincideix 

en la seua lògica pedagògica. 

• Renunciar a la pedanteria i practicar la humilitat 

del mestre que ensenya sense que es note. 

• Fer possible el descobriment del propi alumne 

que el puga aficionar a buscar, preguntar i crear 

estudiant. 

• Fomentar la passió intel·lectual que naix des de 

baix mitjançant el llenguatge pla, les referències 

populars, l´humor, etc. 

- Intentar superar la dicotomia ciències / lletres. 

- Crear un clima cultural i viu al Centre (nivell 

acadèmic, educació informal, implicació cultural 

del professorat) que faça possible la vivència 

experiencial, immediata i directa de l´alumnat de 

la curiositat, del neguit, de les ganes per saber , per 

ser cultes, per a ser més integralment persones. 
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GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

DESENVOLUPAR  

LA 

CAPACITAT 

CRÍTICA I 

CREADORA. 

Fer que 

l´alumnat 

siga conscient de 

les realitats que 

els circumden i 

adoptar una 

actitud crítica 

davant 

d´aquestes. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupar les 

capacitats 

artístiques i 

creadores. 

- Fomentar un ensenyament que partim de l´entorn 

més 

pròxim possibilite la integració de l´alumnat i no el 

tanque a realitats més amplies i de caire més 

universal. 

- Per a no caure en un derrotisme passiu, alienant i 

desmotivador compassar l´actitud crítica en una 

valoració oberta i positiva de les realitzacions i 

conquestes de l´esperit humà. 

 

 

 

 

 

 

- Propiciar el desenvolupament de la sensibilitat 

artística com a una forma més intensa, suggestiva i 

sensible de viure la inigualable experiència de ser 

persona. 

- Fomentar la integració del treball manual i 

intel·lectual. 

- Participar en campanyes de entitats públiques i 

privades solvents que apropen l´alumnat al 

coneixement del seu entorn. 

 

- Fer palès al Projecte Curricular una integració 

de l´alumnat amb el seu entorn compatible 

també amb una opció universalitzadora.- El 

coneixement d´allò més nostre no ens té que 

allunyar, si més no ens té que , al que és de tots. 

 

- Sempre que siga possible dedicar un apartat 

dels treballs, llibretes, comentaris i altres 

activitats de l´alumnat, on es faça constar la 

seua valoració crítica degudament raonada i 

justificada. 

 

- Al projecte d´activitats culturals del Centre 

que es desenvolupen el major nombre 

d´activitats artístiques: música, teatre, pintura, 

disseny. I que aquestes gaudeixen del major 

suport d´aquest. 

 

- Com ja hem fet constar a un altre apartat, que 

es motive l´alumne a participar en 

manifestacions artístiques mitjançant la 

valoració acadèmica positiva de la seua 

assistència opcional i voluntària 

a museus, representacions teatrals o musicals, 

etc.. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

ESTIMULAR 

EL 

RESPECTE 

PER LA RAÓ, 

LA 
INVESTIGACIÓ 

I LA CIÈNCIA 

Treball per una 

educació 

racional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball per una 

educació 

científica. 

- Fomentar el respecte per la raó i la preferència, i 

fonamentació racional. 

 

- Desenvolupar un ús crític de la raó que preveu inclòs 

contra la utilització cega i dogmàtic d´aquesta. La raó 

reconeix els seus límits i ella mateix compren la 

importància de la intuïció, la imaginació i els sentiments. 

 

- Primer l’ús habitual, constant i continuat de 

l´argumentació en qualsevol contingut curricular. 

 

- Utilitzar la seua capacitat crítica per desemmascarar la 

presència constant d´elements d´irracionalitat en mitjans 

de comunicació social: futuròlegs, superxeries 

esotèriques, fabulacions obscurantistes, etc... 

 

 

- Com a conquesta moderna de la racionalitat, generar 

una valoració i estima per la investigació i 

sistematització científica. 

 

- Crear en l´alumnat una estima positiva per la recerca 

racional de la veritat científica. Les veritats poden ser 

fràgils, revisables, subjectes a controvèrsia, però no per 

això deixen de ser veritats més sòlides i justificades que 

altres creences. 

- Desenvolupar al projecte curricular, les 

programacions i l´acció docent a l´aula, una 

preferència argumentada i explicada per les 

aportacions de la raó front al desenvolupament 

social de supersticions i obscurantismes diversos. 

- Propiciar un ús crític, obert i no dogmàtic dels 

pressupostos racionals que entren en diàleg en 

altres capacitats humanes. 

- Clarificar l´ús de la metodologia racional de que 

es tracte: deductiva o inductiva. 

- Estimular l´hàbit de l´abstracció, com a capacitat 

de separar-se d´allò més immediat per tal d 

´estudiar-ho. Fomentar els hàbits propis del 

mètode 

científic: observació, anàlisi, explicacions 

provisionals, comprovacions, etc. 

- A l´hora de fer els treballs cuidar les qüestions 

metodològiques i crear un clima favorable a les 

aportacions científiques mitjançant exposicions, 

xarrades divulgatives , participació en concursos i 

olimpíades, etc.. 

- Utilitzar al màxim els laboratoris. 

- Buscar formes d’interrelació que intenten 

superar la tradicional divisió entre teoria i pràctica. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI 

GENERAL 
PRINCIPIS 

ORIENTADORS 
 

ACTITUDS I COMPROMISOS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

CONSEQUÈNCIES PRÀCTIQUES PER A 

L’ACCIÓ EDUCATIVA 

UTILITZAR 

UN MÉTODE 

PEDAGÒGIC 

ACTIU I 

PARTICIPATIU 

QUE NO 

EXCLOU LA 

MEMORIA I 

LA 

NARRATIVITAT 

 

Aprenentatge 

significatiu. 

 

 

 

 

 

Memòria 

 

 

 

 

Narrativitat 

- Davant l´ensenyament tradicional centrat en l’àmbit 

conceptual, la influència del constructivisme fa que 

tota la reforma educativa gravite sobre la idea de que el 

coneixement quede subordinat a la formació 

d´estructures intel·lectuals. S’ha de contribuir al 

desenvolupament psíquic i social d ´alumne i per tant 

els conceptes són un aspecte més que junt als 

procediments i als valors, normes i actituds configuren 

els continguts educatius. 

 

 

 

- Record i comprensió són indissociables. No hi ha 

intel·ligència sense memòria i no es pot desenvolupar 

la primera sense entrenar i alimentar la segona. 

Marcant distàncies d´una passada i gastada ensenyança 

memorística, una educació a l´altura del nostre temps 

tampoc pot satanitzar i menysprear la importància que 

la memòria té en la constitució d´un jo personal i en 

l´aprenentatge dels continguts educatius. 

 

 

- Als éssers humans ens agrada que ens conten 

històries. La dimensió narrativa engloba i totalitza els 

coneixements transmesos per l´educació. L´ensenyant 

ha de saber narrar, contar la història de cada saber 

vinculant-la al seu passat i a les necessitats humanes i 

causes socials que l´han acompanyat. 

 

- Les àrees no són les antigues matèries o 

disciplines perquè com agrupacions de 

continguts d´aprenentatge abasten totes les 

capacitats de l´ alumne. 

 

- El nou model busca la formació de la persona 

en totes les vessants per tant es més important ser 

educador que professor d´una matèria concreta. 

 

- Les àrees han de tenir un enfocament 

globalitzador que puga permetre el major nombre 

de relacions entre els coneixements previs i els 

nous. 

- Contemplar en el Projecte Curricular d´etapa i 

per tant en les programacions d’àrea i matèria, un 

ensenyament comprensiu i significatiu que no 

sacralitza la memòria repetitiva i mecànica, però 

que no rebutja el seu entrenament i exercici. 

 

- Fomentar la narrativitat com a sensibilitat 

literària desenvolupant el gust i no l´obligació de 

la lectura, el plaer de llegir. Cal per tant tenir la 

Biblioteca com a cor viu del Centre, potenciar 

setmanes del llibre, crear clubs de lectors, etc. 

 

- La narrativitat cinematogràfica també és 

important. Cal crear una videoteca i fer present el 

cine a les activitats extraescolars i culturals. 



 

   

 

I.1.- ANÀLISI DEL CONTEXT SOCIOCULTURAL DE L'ALUMNAT 

El Projecte educatiu és, d'entre tots, el document referent per a donar resposta a la diversitat 

de les necessitats personals i educatives de l'alumnat derivades d'una societat plural. En ell, la 

comunitat educativa del centre -integrada pels sectors més directament afectats pel seu funcionament- 

ha d'expressar les seues necessitats i plantejar les seues prioritats de manera singular. 

El Projecte educatiu inclou els criteris per a la personalització de l'ensenyament i promou 

metodologies que posen en valor els aprenentatges significatius, la col·laboració i la cooperació i usen 

els recursos de l'entorn. Així doncs, el contingut ha de ser clar i reflectir un compromís col·legiat de 

tota la comunitat escolar per a oferir la millor resposta en clau educativa a la diversitat social, 

econòmica i cultural del context per al qual es defineix. L'equip directiu coordina l'elaboració i és 

responsable de la redacció del Projecte educatiu del centre i de les modificacions, d'acord amb les 

directrius establides pel consell escolar i amb les propostes realitzades pel claustre de professorat, 

l'associació de mares i pares d'alumnes i el consell de delegats d'alumnes. El Projecte educatiu serà 

aprovat pel director o directora del centre segons estableix la normativa vigent. 

Un dels aspectes que garanteix la qualitat dels processos educatius és l'autonomia dels centres 

escolars. Per això cada centre pot gestionar els seus recursos humans i materials per a donar la millor 

resposta educativa al seu alumnat, en funció de les característiques de la comunitat educativa que el 

compon. Així doncs, els límits que tal autonomia comporta es deriven de la pròpia necessitat que els 

centres educatius i l'educació oferida en ells mantinguen una retroalimentació amb la societat i l'entorn 

en què s'insereixen. 

Un centre escolar de qualitat ha de donar resposta al complex equilibri entre l'excel·lència, 

entenent-la com la posada en marxa de processos educatius encaminats a aconseguir que tots els 

alumnes i les alumnes amb inquietuds tinguen la possibilitat d'anar més enllà de la simple suficiència, 

i l'equitat, que trenca amb la falsa idea que l'equipara amb uniformitat, de manera que tot l'alumnat 

desenvolupe plenament i de manera integral la seua personalitat i tot el potencial de les seues 

capacitats. 

Els centres d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat elaboren el Projecte educatiu tenint 

en compte les característiques de l'alumnat, de la comunitat educativa i de l'entorn social i cultural del 

centre. D'altra banda, per a permetre la superació de qualsevol mena de discriminació en el projecte 

educatiu de centre, i concretament en la programació general anual de cada curs, s'inclouran garanties 

perquè tots els documents que organitzen la vida, el funcionament i la convivència del centre siguen 

respectuosos amb la identitat de gènere sentida per part de l'alumnat (article 21 Llei 8/2017, de 7 

d'abril). Així mateix, ha de contemplar els principis coeducatius evitant aquelles actituds que 

afavorisquen la discriminació sexista i, mitjançant la intervenció positiva, promocionar, a partir de la 

posada en valor de les aportacions de les dones en cada àrea, el desenvolupament personal equilibrat 

de tots els membres de la comunitat. 

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), 

encara que canvia alguns aspectes, manté molts dels postulats i principis que recullen les lleis 

anteriors, com el recollit en el art.1 de la LOE, en el seu Preàmbul, dedica l'apartat XIV a reflectir la 

Recomanació núm. 12, de 2002, del Consell d'Europa als Estats membres sobre l'Educació per a la 



 

   

Ciutadania Democràtica que assenyala que l'educació és essencial per a promoure una societat lliure, 

tolerant i justa i que contribueix a defensar els valors i principis de la llibertat, el pluralisme, els drets 

humans, etc. Aquesta nova llei considera essencial la preparació per a la ciutadania activa i l'adquisició 

de les competències socials i cíviques, seguint una altra Recomanació del Parlament i Consell Europeu 

de 2006, i les aborda de manera transversal en incorporar l'educació cívica i constitucional a totes les 

assignatures durant l'educació bàsica, de manera que l'adquisició d'aqueixes competències s'incloga 

en la dinàmica quotidiana dels processos d'aprenentatge i es potencie a través d'un plantejament 

conjunt. 

 

Al maig de 2015, en el Fòrum Mundial de l'Educació, es va aprovar la Declaració d’Incheon 

(Corea): «Educació 2030: Cap a una educació inclusiva i equitativa de qualitat i un aprenentatge al 

llarg de la vida per a totes les persones», que va declarar, entre altres objectius, «garantir una educació 

inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a totes 

i tots», i va assenyalar que la inclusió i l'equitat en l'educació són la pedra angular d'una agenda de 

l'educació transformadora, amb el compromís de fer front a totes les formes d'exclusió i marginació i 

centrar els seus esforços en l'accés, l'equitat, la inclusió, la qualitat i els resultats de l'aprenentatge, 

dins d'un enfocament de l'aprenentatge al llarg de tota la vida. També reconeix la importància de la 

igualtat de gènere per a aconseguir el dret a l'educació per a totes i tots i es compromet a donar suport 

a polítiques, plans i contextos d'aprenentatge en els quals es tinguen en compte les qüestions de 

gènere, així com el fet d'incorporar aquestes qüestions en la formació docent, en els plans i programes 

d'estudis i eliminar la discriminació i la violència per motius de gènere a les escoles. En el context 

europeu, també l'any 2015, l'Agència Europea d'Educació Inclusiva i Necessitats Especials va definir 

la seua posició davant l'educació inclusiva en els següents termes: la política que regula els sistemes 

d'educació inclusiva ha d'oferir una visió clara i una conceptualització de l'educació inclusiva com un 

enfocament per a millorar les oportunitats educatives de tot l'alumnat. Aquesta política també ha 

d'establir amb claredat que l'aplicació efectiva dels sistemes d'educació inclusiva és una 

responsabilitat compartida per totes les persones educadores, líders i prenedors de decisions. Els 

principis operatius que orienten l'aplicació de les estructures i els processos en els sistemes d'educació 

inclusiva han de ser els de l'equitat, l'eficàcia, l'eficiència i l'augment dels èxits de totes les parts 

interessades –l'alumnat, les seues famílies, les i els professionals de l'educació, les persones 

representants de la comunitat i prenedores de decisions– a través d'oportunitats educatives 

accessibles d'alta qualitat.  

 

A conseqüència de tot això, els sistemes educatius han de dirigir els seus esforços cap a la 

millora de la qualitat i l'eficiència de l'educació, conjugant qualitat i equitat, cohesió social i participació 

activa de la ciutadania. La participació de la comunitat educativa en els processos d'aprenentatge i 

ensenyament és un factor clau de l'èxit escolar, la qual cosa implica que els centres i les aules han de 

ser acollidors i obrir-se a altres agents implicats en el procés educatiu. Assumir el principi d'inclusió 

educativa i l'educació per a totes i per a tots fa necessari tornar a conceptualitzar i definir el totes i el 

tots, exercici que implica posar el focus d'atenció no sols sobre l'àmbit de la discapacitat, sinó sobretot 

l'alumnat, i especialment sobre les persones i col·lectius que es troben en situació de major 

vulnerabilitat i en risc d'exclusió educativa i social per raó d'origen, ètnia, llengua, situació econòmica 

i social, orientació sexual, identitat de gènere o característiques sexuals, capacitat i competència, en 

situació de desvaloració, desconsideració, discriminació o violència, o totes aquelles persones que per 

causes emocionals, funcionals, de convivència i participació, en interacció amb el seu context 

educatiu, poden estar sotmeses a pressions excloents o que troben barreres en l'accés, la presència, 

la participació i l'aprenentatge en els centres escolars. Educar en la diversitat és reconèixer que cada 



 

   

alumna i cada alumne té necessitats úniques que poden requerir suports en diferent nivell d'amplitud, 

intensitat i duració. L'escola inclusiva requereix l'aplicació de múltiples recursos de naturalesa diferent, 

funcionals, organitzatius, curriculars o personals, per a atendre un ampli ventall de situacions en què 

l'alumnat requerisca algun tipus de suport, transitòriament o al llarg de tota la seua escolaritat. El 

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i 

d'inclusió en el sistema educatiu valencià té per objecte establir i regular els principis i les actuacions 

encaminades al desenvolupament d'un model inclusiu en el sistema educatiu valencià per a fer efectius 

els principis d'equitat i igualtat d'oportunitats en l'accés, participació, permanència i progrés de tot 

l'alumnat, i aconseguir que els centres docents es constituïsquen en elements dinamitzadors de la 

transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, especialment d'aquelles 

que es troben en situació de major vulnerabilitat i en risc d'exclusió.  

 

Una breu anàlisi de l'entorn en el qual es desenvolupa aquest projecte educatiu es resumeix: 

 

LOCALITZACIÓ 

Castelló de la Plana (Castelló) 

Àmbit urbà 

Castelló, amb 175.000 habitants, és una ciutat costanera, amb un port i 

una indústria importants. Consta d'una universitat de recent creació (25 

anys) i la seua economia està molt diversificada. La fèrtil horta de La 

Plana, poblada de tarongers, ha sigut la base de l’agricultura, tot i que en 

l'actualitat és una ciutat en alça amb una indústria i artesania d'alta qualitat, 

l'economia dels quals està basada en la fabricació del calçat i en el sector 

serveis derivat de ser capçalera de comarca. 

TIPUS DE CENTRE Públic 

CARACTERÍSTIQUES 

DEL CENTRE 

Configuració  a 01/09/21: 18 unitats d'ESO, 6 de batxillerat Ciències 

Socials, Humanitats i Ciències i 2 d’FPB d’Electricitat i Electrònica. 

Uns 715 alumnes,  76 professors i 7 membres del personal no docent 

Entorn socioeconòmic mitjà-alt de l'alumnat dels ensenyaments 
secundaris. Segons l'índex ISEC (Índex Socioeconòmic i Cultural 
establert en les avaluacions diagnòstiques elaborades en l'alumnat de 2n 
d'ESO per la Conselleria d'Educació l'any 2018), l'IES Penyagolosa 
presenta un índex socioeconòmic corresponent al nivell 4, tenint en 
compte que es van establir 5 nivells, de l'1 al 5, sent 1 el nivell més baix i 
el 5 el més alt. Els col·legis de primària adscrits a aquest IES són el CEIP 
Mestre Canós, amb 1 línia, el CEIP Lluís Revest, amb dues línies i  el CEIP 
Bisbe Climent, amb 2 línies. 
Globalment l'alumnat presenta majoritàriament una alta motivació per 
l'estudi i una alta implicació de les famílies en la vida escolar dels seus fills 
i filles. 
L'alumnat de la Formació professional Bàsica presenta bastant 
motivació per l'estudi, sent en la seua majoria alumnat del propi centre.  

 



 

   

BREU HISTÒRIA 

DEL  

CENTRE i 

CONTEXT 

SOCIOCULTURAL 

L’IES Penyagolosa es troba ubicat a la ciutat de Castelló, capital de província 

de la Comunitat Valenciana, que, a l’any 2018, comptava amb uns 171.000 

habitants. La seua població era, originàriament, rural i agrària, però a partir 

dels anys seixanta i fins l’actualitat compta amb un sector industrial i de serveis 

molt important. Va ser arrel d’aquest desenvolupament, com la ciutat va rebre 

població d’altres zones d’Espanya que s’hi va integrar perfectament, això sí, 

conservant la seua llengua pròpia. Aquest factor va produir, fins arribar als 

nostres dies, una societat bilingüe, que conviu sense cap tipus de problema. 

Ja al començament del segle vint-i-u, la globalització, l’augment del nivell de 

vida del nostre país i la crisi dels països de l’Est va provocar un èxode de 

població, concretament de població romanesa i, en menor mesura, de països 

sud-americans, que va influir en la vida del centre. La crisi de 2008 fa frenar 

aquest fenomen migratori i en l’actualitat, els que han romàs a Castelló es 

troben  perfectament integrats. 

 L’institut, creat al 1964, està situat al nord-est de la ciutat, al barri de 

Rafalafena, en una zona perifèrica, que, a causa del procés d’expansió 

urbanística, en l’actualitat ja forma part de la zona urbana. Al seu voltant 

conviu població autòctona i immigrant, de classe social baixa, mitjana i 

mitjana-alta, i amb professions liberals, de funcionariat i de serveis. En una 

àrea reduïda es troben tres col·legis , el Mestre Canós, el Bernat Artola i el 

Lluís Revest, i un institut, pegat paret amb paret, el Sos Baynat, fet aquest 

molt poc habitual. El centre va ser inicialment un institut de batxillerat; amb 

l’arribada de l’ESO a l’any 1998 va passar a ser un IES, Institut d’Ensenyament 

Secundari, amb els corresponents canvis que això va comportar.  

Les diverses modificacions legislatives que han anat experimentant aquests 
ensenyaments i l'increment continu d'alumnes van determinar que el centre 
anara adaptant i ampliant les seues instal·lacions. Als anys 90 i principis del 
segle XXI, s'augmenta tant la seua superfície construïda de nova planta, com 
la superfície útil, amb dos nous edificis, duplicant la seua capacitat d'alumnat 
i adaptant-ho a les noves demandes de la LOGSE. 



 

   

RECURSOS 

MATERIALS I 

HUMANS 

Actualment el centre compta amb tres edificis:  

El principal i més antic, que compta amb 28 aules, 10 departaments didàctics, 

4 laboratoris, 1 sala de professors, 1 sala de juntes, 1 biblioteca, 2 sales 

d’audiovisuals, 2 aules d’informàtica, 4 despatxos de direcció, 1 departament 

d’orientació, 1 secretaria, 1 consergeria, 1 taller de tecnologia, 1 bar-cafeteria 

i 1 saló d’actes amb 375 seients. 

El seminou, construït al 1996, amb l’arribada de l’ESO al centre, que compta 

amb 6 aules, 3 departaments i 1 gimnàs. 

El nou, construït a l’any 2000, que compta amb 4 aules i 1 taller de tecnologia. 

El centre disposa de tres patis, dos d’ells dotats amb cistelles de bàsquet i un 

tercer per a competicions de voleibol. En una de les teulades disposem d’una 

estació meteorològica controlada per wi-fi; a més hi ha instal·lades un total de 

15 càmeres de videovigilància, repartides per tots els indrets de l’institut. 

Totes les estances del centre estan dotades amb connexió a internet per 

cable, a més d’una xarxa wifi, que abasta els tres edificis. 

L’actual curs escolaritzem un total de 662 alumnes, 48 d’ells amb necessitats 

educatives especials distribuïts en ensenyaments d’ESO, batxillerat 

humanístic i científic i d’FP Bàsica. La gran majoria són castellonencs, amb 

un 10% d’origen estranger. La llengua que més utilitzen és el valencià, que a 

més és la llengua vehicular del centre, a més del castellà; el romanès és la 

més utilitzada entre l’alumnat forà. 

La distribució de l’alumnat per unitats en el curs 2019-20 és la següent: 

CURSOS GRUPS (PEV) ALUMNES 

1r  ESO 5  138 

2n ESO 5 125 

3r  ESO (amb el PMAR) 4 115 

4t  ESO (amb el PR4) 4 95 

1r FPB Electricitat 1 15 

2n FPB Electricitat 1 6 

1r Batxillerat 3 (2 ciències+1 humanitats) 91 

2n Batxillerat 3 (2 ciències+1 humanitats) 77 

TOTAL 26 662 

 

  En aquest curs, el personal docent o professorat està format majoritàriament 

per funcionaris de carrera amb destí definitiu (50), però també compta amb 

funcionaris en pràctiques (10) i funcionaris en comissió de serveis (6). Pel que 

fa al personal no docent el centre compta amb una administrativa (funcionària 

de carrera)  i dos auxiliars de gestió (una d’elles també funcionària de carrera) 

en les tasques de la secretaria, i quatre subalternes que regenten la 

consergeria, tres d’elles amb també funcionaries amb destinació definitiva. 

Actualment el personal de neteja està a càrrec d’una empresa externa 

subcontractada per la Conselleria. Aquesta estabilitat de la plantilla garanteix 

la continuïtat en el temps dels diferents projectes i plans educatius del centre. 



 

   

 L’activitat lectiva es desenvolupa en horari intensiu de matí, de 8:00 a 15:05 

h, però el centre roman obert, de dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 h, i el 

divendres de 8:00 a 13:55. Les vesprades es dediquen a classes d’ampliació, 

classes de reforç, pràctiques de tecnologia, activitats extraescolars o exàmens 

de batxillerat.  

 Les relacions amb organismes públics i entitats cíviques com Clubs esportius, 

empreses de teatre, Serveis Territorials d’Educació, Junta Qualificadora, 

Ajuntament i altres institucions o col·lectius, són abundants i satisfactòries; el 

centre disposa d’una de les sales d’actes més gran de la província que 

aquestes entitats utilitzen a sovint. Pensem que un institut ha de ser un espai 

vital per a la comunitat educativa i de la nostra societat i per això hem de 

seguir ampliant el seu ús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

I.2. VALORS, OBJECTIUS I PRIORITATS 

La Llei orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) fa referències a l'Educació 

en Valors al llarg de tot el document d'una manera transversal, a l'estil de com pretén que siga tinguda 

en compte  . Trobem referències a l'Educació en Valors en el Preàmbul de la Llei quan diu que «un 

dels principis en els quals s'inspira el Sistema Educatiu Espanyol, és la transmissió i posada en 

pràctica de valors  que afavorisquen la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, 

la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, així com que ajuden a superar qualsevol 

tipus de discriminació». En aquest preàmbul, es destaca: 

a) Cadascun dels alumnes i alumnes seran objecte d'una atenció, en la cerca 

desenvolupament del talent, que convertisca l'educació en el principal instrument de mobilitat 

social, ajude a superar barreres econòmiques i socials i genere aspiracions i ambicions 

realitzables per a tots.  

b) Tots els estudiants posseeixen talent, però la naturalesa d'aquest talent difereix entre 

ells. En conseqüència, el sistema educatiu ha de comptar amb els mecanismes necessaris 

per a reconèixer-lo i potenciar-lo. El reconeixement d'aquesta diversitat entre alumne o 

alumna en les seues habilitats i expectatives és el primer pas cap al desenvolupament d'una 

estructura educativa que contemple diferents trajectòries. 

El sistema educatiu espanyol, configurat d'acord amb els valors de la Constitució i assentat en 

el respecte a  els drets i llibertats reconeguts en ella, s'inspira en els següents principis:  

a) La qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seues condicions i 

circumstàncies.  

b) L'equitat, que garantisca la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació 

i actue com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques 

i socials, amb especial atenció a les quals deriven de discapacitat.  

c) La transmissió i posada en pràctica de valors que afavorisquen la llibertat personal, la 

responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte 

i la justícia, així com que ajuden a superar qualsevol tipus de discriminació.  

d) La concepció de l'educació com un aprenentatge permanent, que es desenvolupa al llarg 

de tota la vida.  

e) La flexibilitat per a adequar l'educació a la diversitat d'aptituds, interessos, expectatives i 

necessitats de l'alumnat, així com als canvis que experimenten l'alumnat i la societat.  

f) L'orientació educativa i professional dels estudiants, com mig necessari per a aconseguir 

una formació personalitzada, que propicie una educació integral en coneixements, 

destreses i valors.  

g) L'esforç individual i la motivació de l'alumnat.  

h) L'esforç compartit per alumnat, famílies, professorat, centres, Administracions, institucions i 

el conjunt de la societat.  

i) L'autonomia per a establir i adequar les actuacions organitzatives i curriculars en el marc de 

les competències i responsabilitats que corresponen a l'Estat, a les Comunitats Autònomes, 

a les corporacions locals i als centres educatius. 

j) La participació de la comunitat educativa en l'organització, govern i funcionament dels 

centres docents.  

k) L'educació per a la prevenció de conflictes i per a la resolució pacífica d'aquests, així com 

la no violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


 

   

l) El desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats i el foment de la igualtat efectiva 

entre homes i dones.  

m)  La consideració de la funció docent com a factor essencial de la qualitat de l’educació, el 

reconeixement social del professorat i el suport a la seua tasca.  

n) El foment i la promoció de la investigació, l'experimentació i la innovació educativa.  

ñ) L'avaluació del conjunt del sistema educatiu, tant en la seua programació i organització i en 

els processos d'ensenyament i aprenentatge com en els seus resultats. 

o) La cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes en la definició, aplicació i avaluació 

de les polítiques educatives.  

p) La cooperació i col·laboració de les Administracions educatives amb les corporacions locals 

en la planificació i implementació de la política educativa.  

En parlar dels fins de l'educació, la LOMCE no modifica en res la Llei orgànica d'Educació 

(LOE), per la qual cosa aquests romanen inalterables. Traient aquells que fan referència a l'educació 

en valors, trobem en el seu article 2 els següents: 

a) L'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i 

oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones 

amb discapacitat. 

b) L'educació en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de 

convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests. 

c) L'educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal. 

d) La formació per a la pau, el respecte als drets humans, la vida en comú, la cohesió social, 

la cooperació i solidaritat entre els pobles, així com l'adquisició de valors que propicien el 

respecte cap als éssers vius i el medi ambient, en particular al valor dels espais forestals i 

el desenvolupament sostenible. 

e) La formació en el respecte i el reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya 

i de la interculturalitat com un element enriquidor de la societat. 

f) La preparació per a l'exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida 

econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable i amb capacitat d'adaptació a 

les situacions canviants de la societat del coneixement. 

Respecte a les competències, la Llei «considera essencial la preparació per a la ciutadania 

activa i l'adquisició de les competències socials i cíviques»; però igual que en els casos anteriors, 

l'educació en valors no es concreta, sinó que es contempla d'una manera transversal. 

En la nostra labor com a docents, l'Educació per a la Pau i l'Educació en Valors no poden 

reduir-se únicament a la celebració d'un dia commemoratiu; és una tasca contínua que es desenvolupa 

cada dia, durant tot el curs. La transversalitat implica que no podem dissociar el créixer com a persones 

i l'adquisició de coneixements. L'Educació en Valors és un dels ingredients que fan forjar els fonaments 

de les persones, als quals podríem afegir el respecte, l'esforç, la solidaritat, la responsabilitat. Si 

prescindim d'algun d'ells, podríem tindre una persona amb coneixements però potser aïllada, sense 

sensibilitat o insociable. 

Educar per a la per a la convivència i la participació responsable no pot fer-se sense tindre en 

compte la influència i importància de l'entramat social on l'escola s'insereix, ja que en ella es reflecteix 

la societat circumdant que imposa models de conducta, prejudicis i estereotips. És una funció que 

reclama de tots els agents socials una total i completa cooperació. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf


 

   

D'altra banda, la LOMCE introdueix una disposició addicional sobre la prevenció i resolució 

dels conflictes i valors que sustenten la democràcia i els drets humans, que ha d'incloure la prevenció 

de la violència de gènere.  

Correspon al professorat, promoure l'educació en valors, a través de les diferents àrees de 

coneixement, d'una banda, i propiciar que aquests valors impregnen tota l'actuació educativa.  

D'altra banda, entenem la inclusió com un enfocament ampli basat en principis per a la millora 

de l'educació i la societat. Està vinculat a la participació democràtica dins i fora de l'àmbit educatiu. No 

es tracta perquè, d'un aspecte de l'educació relacionada amb un determinat grup d'estudiants, té a 

veure amb la coherència en les activitats de millora i innovació que poden dur-se a terme en els centres 

sota una varietat d'iniciatives, perquè convergisquen en la tasca de fomentar l'aprenentatge i la 

participació de tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i personal no docent. Veiem 

la inclusió com un procés sistemàtic de portar determinats valors a l'acció, un compromís amb valors 

particulars que representen el desig de superar totes les formes de l'exclusió i discriminació. En 

definitiva, es tracta de promoure la participació, la creació d'estructures i els seus ajustos, la promoció 

de valors inclusius. En conclusió, l'objectiu és promoure “centres educatius per a tots i totes”. 

L'any  1996 l'Informe a la UNESCO de la Comissió Internacional sobre l'educació per al segle 

XXI, realitzat sota la presidència de Jacques Delors. (1996), fa referència als canvis d'estils de vida 

del món contemporani, s'analitzen les tensions que això provoca i planteja solucions i alternatives per 

a l'educació del segle XXI. L'educació al llarg de la vida es basa en quatre pilars: aprendre a conéixer, 

aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts. 

1. Aprendre a conéixer, la qual cosa equival a dominar els instruments del coneixement, 

combinant una cultura general prou àmplia amb la possibilitat d'aprofundir els coneixements en 

un xicotet nombre de matèries.  

2. Aprendre a fer, la qual cosa implica adquirir una formació per a poder exercir un treball i alhora 

una sèrie de competències personals, com treballar en grup, prendre decisions, crear sinergies, 

etc.  

3. Aprendre a conviure i treballar en projectes comuns. Aconseguir que cada alumne i alumna 

es convertisca en un ciutadà capaç de respectar-se a si mateix i de respectar als altres i 

preparar-se per a tractar els conflictes respectant els valors de pluralisme, comprensió mútua 

i pau. 

4. Aprendre a ser, perquè florisca millor la pròpia personalitat i s'estiga en condicions d'obrar 

amb creixent capacitat d'autonomia de judici i de responsabilitat personal. Referint-se al 

desenvolupament total i màxim possible de cada persona, al seu procés d'autorealització, que 

diria Maslow. Aquesta referència a l'educació integral, per si sola justificaria la necessitat 

d'educar amb intel·ligència emocional. 

L'informe destaca així mateix el paper de les emocions posant l'accent en la necessitat d'educar 

la dimensió emocional de l'ésser humà al costat de la seua dimensió cognitiva, tasca en la qual s'ha 

centrat tradicionalment l'entorn educatiu. A més, es destaca la necessitat de dotar a l'alumnat d'un 

major protagonisme en el seu propi aprenentatge, així com afavorir la cooperació entre els propis 

alumnes i el desenvolupament dels seus propis projectes a fi de combatre l'exclusió i el fracàs escolar 

promovent la seua participació i protagonisme.  

D'acord amb els principis i valors constitucionals i les referències normatives anteriors, el 

centre té definida la seua MISSIÓ: desenvoluparà la seua acció educativa per a prestar un servei 

públic, aconfessional i de qualitat, que satisfaça tant a l'alumnat i els seus pares, com a l'entorn 

sociolaboral en el qual es troba integrat el centre, per a això orienta la seua acció educativa cap 

a la consecució dels següents fins: 



 

   

a) El ple desenvolupament de la personalitat humana. 

b) La formació en el respecte i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat 

dins dels principis democràtics de convivència. 

c) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

d) L'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, 

tècnics, humanístics, històrics i estètics. 

e) La capacitació per a l'exercici d'activitats professionals. 

f). La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de la Comunitat Valenciana i 

d'Espanya. 

g). La preparació per a participar activament en la vida social i cultural. 

Per a aconseguir els anteriors fins l'institut té definides les següents aspiracions: 

1. Ser un referent acadèmic i professional en la zona. 

2. Crear unes condicions de convivència que afavorisquen l'ensenyament i l'aprenentatge, així 

com el treball en equip. 

3. Integrar en el funcionament quotidià del centre la cultura de la millora contínua, propiciant la 

satisfacció del personal que treballa en el centre, basada en un clima adequat de treball i en la 

formació permanent, així com en el reconeixement i la valoració del treball ben fet. 

4. Fomentar les aliances amb la resta de centres i amb l'entorn socioeconòmic de la zona, 

convertint-se en un referent cultural en la seua zona d'influència. 

5. Respondre a les necessitats de la comunitat educativa, aconseguint els millors resultats 

acadèmics tant referit a l'èxit escolar del nostre alumnat com a la posterior inserció laboral i 

social d'aquest. 

Per a tot això, els valors que l'Institut considera adequat potenciar són els següents: 

• Respecte a les persones, idees i opinions, així com a la diversitat, fomentant la tolerància, dins 

dels principis democràtics de convivència, concretats en les nostres normes d'organització i 

funcionament. 

• Foment del respecte al medi ambient, mitjançant un ús racional i cívic dels recursos i 

instal·lacions pròpies i del seu entorn. 

• Potenciació de la seguretat i higiene en l'entorn educatiu, així com l'assumpció d'hàbits de vida 

saludables, de manera que aquests valors siguen extrapolats pel nostre alumnat al seu entorn 

sociolaboral. 

• Valoració en la comunitat educativa de l'honradesa, la responsabilitat, l'esforç i la satisfacció 

pel treball ben fet. 

• Foment de l'autonomia, la creativitat i la investigació. 



 

   

I.3. CRITERIS BÀSICS QUE ORIENTEN L'ORGANITZACIÓ I 

FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

El PEC, sent un marc de referència per a justificar les decisions que es prenen en el Centre, 

presenta uns principis bàsics dels quals s'han de deduir consideracions pràctiques que regeixen les 

decisions sobre l'organització i funcionament del centre. Entre elles, caldria destacar: 

1. Es concep l'ensenyament com alguna cosa més que la transmissió de continguts, per la qual 
cosa han de desenvolupar-se línies d'acció que tinguen com a meta l'educació integral de 
l'alumnat. 

2. Ha d'haver-hi una aposta per una participació democràtica en la gestió institucional del centre 
que continga estratègies en relació amb les famílies, l'alumnat, el personal no docent i el 
professorat que propicien la participació en la presa de decisions a través dels òrgans 
col·legiats on estan representats tots els sectors de la comunitat educativa (Consell Escolar, 
Claustre, Consell de delegades i delegats, Comissió de Coordinació pedagògica, etc). 

3. Es prioritzarà la comunicació entre el triangle “alumne-família-escola” com l’eix fonamental 
d'aquesta comunitat escolar, creant sinergies que es concreten en compromisos educatius 
entre les famílies o tutors legals i el propi centre en els que es consignen les activitats que 
pares, mares, professorat i alumnat es comprometen a desenvolupar per a millorar el rendiment 
acadèmic de l'alumnat (“Compromís família-tutor” establert en el Pla de Convivència, segons 
el DECRET 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de 
Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l'alumnat i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana). 
 
A partir d'aquestes consideracions pràctiques es deduiran una sèrie d'objectius derivats d'elles 

que es plasmen en cadascun dels documents que componen aquest PEC. 

L'equip directiu mostra un respecte escrupolós pel compliment de la normativa vigent en 

matèria educativa, de la seua concreció en els documents que formen part del nostre PEC i dels acords 

interns adoptats en moments puntuals, per això explica la seua política d'actuació i resultats als caps 

de departaments en les reunions de la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP), a tot el professorat 

en els claustres i als representants de la comunitat educativa i societat en les reunions trimestrals del 

Consell Escolar; igualment els caps de departaments rendeixen comptes en les reunions dels 

departaments didàctics. L'Equip Directiu informa en els diferents òrgans de govern de les noves 

propostes a incloure en el PEC, nous projectes pedagògics proposats pels departaments, de la 

Programació General Anual (PGA) que conté les línies d'actuació de cada curs lectiu, dels criteris 

d'elaboració d'horaris, dels criteris per a realització d'activitats extraescolars, etc. 

D'entre tots els òrgans de coordinació cal destacar l'equip educatiu de cadascun dels grups 

que està constituït pel conjunt de professors i professores que imparteixen docència en el grup i que 

han de ser coordinats pel tutor del grup. L'equip docent es reuneix en els dies previs al començament 

de curs (avaluació prèvia) perquè el tutor, el departament d'orientació i direcció d'estudis transmeta la 

informació rellevant de l'alumnat; en l'avaluació inicial que té lloc durant el primer mes del curs; en les 

tres avaluacions i en l'avaluació extraordinària. 

Tota la documentació i el sistema de l'organització són públics i oberts a tota la comunitat 

educativa. De totes les reunions esmentades anteriorment es confeccionen actes que són públiques, 

es poden consultar i esmenar. La gestió econòmica del centre és supervisada per una comissió 

específica del Consell Escolar i és avaluada pel Consell Escolar. 

L'equip directiu aposta per la descentralització de les decisions i per a això lidera el compromís 

que els responsables de coordinacions i caps de departaments assumisquen completament els 

processos dels quals  són responsables, tant en els resultats com en la capacitat per a proposar els 

canvis requerits. Les memòries dels departaments, que es presenten cada curs, formen part de la 

PGA que marca el ritme del curs següent per a perseguir l'objectiu de la millora contínua.  



 

   

I.4. LA PARTICIPACIÓ DELS DIFERENTS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR I LES DECISIONS SOBRE RELACIONS INSTITUCIONALS. 
Com ja s'ha indicat, promoure la participació democràtica en la gestió institucional del centre 

en relació a les famílies, l'alumnat, el personal no docent i el professorat és un criteri prioritari per a la 

presa de decisions i es realitza a través dels òrgans col·legiats on estan representats tots els sectors 

de la comunitat educativa (Consell Escolar, Claustre, Comissió de Coordinació pedagògica, etc). 

D'altra banda, la gestió d'aliances i recursos amb els quals compta el centre forma part de la 

Planificació estratègica que es desenvolupa dins del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat i està 

dirigida a incrementar els recursos del centre, millorar l'èxit acadèmic i la formació en valors dels 

nostres alumnes i, en la formació professional, millorar la qualificació professional i inserció laboral 

d'aquests. Perseguint aquests fins s'han anat establint múltiples aliances que poden classificar-se 

com: 

• Social (Serveis Socials, associació gitana): potencien la formació en valors. 

• Pedagògic (col·legis adscrits, universitats): milloren els resultats acadèmics. 

• Institucional (AMPA, Ajuntament, Conselleries, Diputació): proporcionen recursos 

afegits al centre i comparteixen objectius amb aquest. 

• Mediambiental (Regidoria de Medi ambient, Conselleria). 

• Sanitari (Conselleria de Salut Universal i Regidoria de Sanitat). 

• Empresarial. 

  D'entre totes les aliances, cal destacar l'establida amb l'AMPA del centre perquè manté una estreta 

col·laboració amb l'equip docent i equip directiu contribuint a la consecució dels objectius que es 

proposa el centre escolar. És de destacar la col·laboració de l'AMPA en l'organització i 

desenvolupament d'activitats extraescolars i, en particular, en l'Esport Escolar i prevenció del mal ús 

de les noves tecnologies, amb l'objectiu de promoure hàbits saludables en el temps d'oci dels seus 

fills i filles. Així mateix, l'AMPA ha mostrat un alt grau d'interés i implicació en la posada en marxa i 

organització del programa de reutilització de llibres i materials curriculars que els centres educatius 

de secundària hem desenvolupat atenent  l'ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, 

reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en 

funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats 

concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions 

destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions 

locals. 

 

I.5. FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PER Al 

DESENVOLUPAMENT DEL PEC 

Segons l'ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, sobre la formació permanent del professorat es pretén 

que, en funció de les necessitats del Centre, s'elaboren els programes de formació anuals (*PAF) i 

sempre amb l'objectiu que les activitats formatives repercutisquen de manera real directament en el 

seu funcionament, en el dia a dia de l'aula i de l'entorn educatiu. Per a la consecució d'aquests 

objectius de manera coherent, es delimiten i defineixen aquelles línies formatives preferents en funció 

de les necessitats que manifesten els docents en les enquestes que es realitzen cada curs escolar o 

els requeriments dels projectes d'innovació educativa que el centre prioritza, així com per les novetats 

de la normativa educativa. 



 

   

Des del primer curs d'implantació del PAF al centre, es van definir unes línies formatives preferents 

que han sigut adaptades cada curs a les necessitats que el claustre sol·licita o per a emprendre nous 

projectes d'innovació educativa. Les línies generals que el centre té actualment establides per a la 

formació del professorat són: 

1) Millora de la Convivència i de la Inclusió Educativa. La prioritat de l'IES Penyagolosa, 

definida en el seu Pla Estratègic 2020-24, és el foment d'un clima escolar adequat per a l'aprenentatge 

dels nostres alumnes i el desenvolupament de la pràctica docent amb l'objectiu de millorar el rendiment 

acadèmic d'aquests. Per a aconseguir aquest objectiu el centre ha anat implantant diversos projectes 

d'innovació educativa que s'incorporen a aquest Projecte Educatiu que obliguen els docents a 

introduir-se en una dinàmica de Millora i aprenentatge continus per a adaptar-se a la realitat de l'aula, 

com es desenvolupa en el Pla de Convivència del centre. Aquests projectes garanteixen l'adaptació 

del nostre PEC a la realitat canviant de l'alumnat i el seu entorn amb la finalitat d'atendre la creixent 

diversitat del mateix i garantir la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat i 

afavorint la inclusió educativa de l'alumnat més desfavorit socioculturalment. 

En 2019 el centre continua el nou projecte europeu Erasmus+ KA1 denominat “Coeducació i Inclusió. 

Educant per a ser” en el qual, al costat d'altres centres de la comarca i liderat pel *CEFIRE d'Elda, 

rebrà formació en aquest àmbit. 

2) Programació, ensenyament i avaluació per competències clau. Les competències clau són 

aquelles que permeten posar l'accent en aquells aprenentatges que es consideren imprescindibles, 

des d'un plantejament integrador i orientat a l'aplicació dels sabers adquirits i que han d'haver-se 

desenvolupat en finalitzar l'ensenyament obligatori per a poder aconseguir la realització personal, 

exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaç de 

desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. La inclusió de les competències clau en 

el currículum té diverses finalitats. En primer lloc, integrar els diferents aprenentatges, tant els formals, 

incorporats a les diferents matèries, com els informals i no formals. En segon lloc, permetre a tots els 

estudiants integrar els seus aprenentatges, posar-los en relació amb diferents tipus de continguts i 

utilitzar-los de manera efectiva quan els resulten necessaris en diferents situacions i contextos. 

Amb les matèries del currículum de l'Educació Secundària Obligatòria es pretén que tots els 

alumnes i alumnes aconseguisquen els objectius educatius i, conseqüentment, també que 

adquirisquen les competències bàsiques. No obstant això, no existeix una relació unívoca entre 

l'ensenyament de determinades matèries i el desenvolupament d'unes certes competències. 

Cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, al seu torn, 

cadascuna de les competències bàsiques s'aconseguirà a conseqüència del treball en diverses 

matèries. És en el currículum de cadascuna d'elles on han de buscar-se els referents que permeten el 

desenvolupament i adquisició de les competències en aquesta etapa. Així doncs, en cada matèria 

s'inclouen referències explícites sobre la seua contribució a aquelles competències bàsiques a les 

quals s'orienta en major mesura. D'altra banda, tant els objectius com la pròpia selecció dels continguts 

busquen assegurar el desenvolupament de totes elles. Els criteris d'avaluació, serveixen de referència 

per a valorar el progressiu grau de la seua adquisició. 

En el marc de la proposta realitzada per la Unió Europea, i d'acord amb les consideracions que 

s'acaben d'exposar, s'han identificat huit competències clau: 

• Competència en comunicació lingüística.  

• Competència matemàtica.  

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  

• Tractament de la informació i competència digital.  

• Competència social i ciutadana.  



 

   

• Competència cultural i artística.  

• Competència per a aprendre a aprendre.  

• Autonomia i iniciativa personal.  

 Aquest enfocament del procés ensenyament-aprenentatge precisa una renovació metodològica, així 

com una revisió profunda dels instruments i criteris d'avaluació que obliga als docents a una formació 

contínua, per la qual cosa en el *PAF del centre la “Programació, ensenyament i avaluació per 

Competències Clau” es considera una línia formativa prioritària. 

Dins d'aquesta línia formativa s'ha incorporat recentment la formació per a l'atenció de l'alumnat d'altes 

capacitats com una forma d'atenció a la diversitat que requereix una metodologia específica i adaptada 

a les necessitats d'aquest alumnat. 

3) Millora de la competència lingüística. L'objectiu fonamental del *PAF en aquest aspecte és 

el d'orientar al professorat, depenent de quin siga el seu nivell d'Inglés i valencià fonamentalment, 

adaptant-ho a les circumstàncies personals de cada docent. El *PNL del centre planteja una detecció 

inicial del context sociolingüístic del centre per a adequar l'ensenyament del valencià i segones 

llengües estrangeres a la realitat del centre, tant l'entorn familiar com l'entorn social i educatiu, tenint 

molt en compte que la població d'Elda és castellà-parlant. 

4) Noves metodologies i les Tics a l'aula. Les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació s'han convertit en una realitat present a les aules i un instrument que pot contribuir 

considerablement a innovar en metodologies d'ensenyament-aprenentatge. És per això que el nostre 

equip docent està interessat en formació per a afrontar aquest nou repte pedagògic, demandant 

formació específica en utilització d'eines com ara pissarres digitals, de tauletes, programes específics, 

bon ús d'Internet, etc, sent objectiu fonamental del *PAF la formació en l'ús de la plataforma *AULES.  

D'altra banda, el centre ha presentat un nou projecte d'innovació educativa denominat “NOVES 

METODOLOGIES PER A UN MODEL INCLUSIU DE CENTRE” de tres anys de 

duració, amb el qual ens plantegem la transformació dels mètodes tradicionals d'ensenyament, 

desenvolupant noves metodologies educatives i fomentant la motivació i participació contínua de 

l'alumnat, afavorint així la seua inclusió en el centre. Per a afavorir aquest entorn inclusiu ens 

proposem formar al professorat en les noves metodologies més actives que afavoreixen la inclusió de 

tot l'alumnat i sensibilitzar al professorat de les necessitats del nostre alumnat i junts, de manera 

coordinada, buscar respostes als nous reptes. Per a això pretenem treballar metodologies actives 

segons l'àmbit de treball: en l'àmbit *sociolingḯstico treballar tertúlies dialògiques i grups interactius i 

en l'àmbit cientificotècnic-matemàtic, introduir les metodologies *STEM.   



 

   

I.6.- PROJECTES D'ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS). 

 Per a aspirar a la formació integral de l'alumnat i potenciar hàbits de vida saludable que promoguen 

l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu, segons s'estableix en l'Ordre 25/2017, de 29 de juny, 

de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV de 4 de juliol), els centres 

educatius hem de considerar l'educació per a la salut com un objectiu global que ha d'incloure's en el 

Projecte Educatiu de Centre i que, de manera coordinada, incloga totes les actuacions dirigides a 

permetre l'adequat desenvolupament personal i social de l'alumnat.  

 Per a aconseguir aquest objectiu l'IES Penyagolosa té implantat un projecte interdisciplinari i 

*internivel denominat “Projecte d'educació per a la Salut i Preservació del medi ambient”, totalment 

integrat en el funcionament del centre i que es plasma en activitats de molt diversa índole, 

incorporades als nostres processos d'Ensenyament-Aprenentatge, Tutoria-Orientació, *FCT i 

Activitats Extraescolars. Aquest projecte és desenvolupat de manera transversal per tots els 

departaments didàctics, amb un protagonisme essencial de la família professional sanitària, així com 

el Departament d'Educació Física i el de Biologia i Geologia. Així mateix, l'Associació de Mares i Pares 

del centre col·laboren activament promovent i organitzant l'Esport Escolar com una forma d'oci dels 

seus fills i filles, així com donant suport a les iniciatives del professorat. 

 Aquest projecte va ser avalat l'any 2016 pel Ministeri d'Educació, sent el primer centre de secundària 

de la Comunitat Valenciana que va obtindre el distintiu de qualitat “Segell Vida Saludable” en la seua 

primera convocatòria (Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Educació, 

Formació Professional i Universitats, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió del 

distintiu de qualitat Segell Vida Saludable). En 2019 ha sigut revalidat aquest reconeixement de qualitat 

mitjançant una supervisió d'aquest projecte per part d'un representant de l'Alta Inspecció del Ministeri 

d'Educació, ratificant que la seua implantació és efectiva i que està sotmés a una contínua avaluació 

i millora per a adaptar-lo a la realitat de l'alumnat i de la societat. 

Per al curs 20-21 el centre s'ha embarcat en un nou projecte d'innovació que pretén donar resposta a 

una necessitat educativa en salut denominat:“ Educació i salut, un camí comú”. A través de diverses 

accions de promoció de la salut es treballaran els hàbits que hagen pogut veure's afectats durant el 

confinament ocasionat per la covid-19, propiciant la correcció de conductes perjudicials i l'adopció de 

noves conductes favorables que incrementen la grau de benestar i salut dels estudiants. El projecte 

és coherent amb la línia de treball del centre en quant a cura de la salut del nostre alumnat, treballat 

de manera transversal a partir diverses propostes educatives oferint una oportunitat de millora en el 

camp de l'educació i la salut, alhora que contribueix al desenvolupament de les capacitats personals, 

professionals i socials del nostre alumnat.



 

 
 

 

   

 



 

 

II. CONCRECIÓ DELS CURRÍCULUMS 

 Aquest document està basat en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix 

el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del 

Batxillerat en la Comunitat Valenciana, en el DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, 

pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, el DECRET 51/2018, de 27 

d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i 

desenvolupa l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat en la 

Comunitat Valenciana, l'ORDRE 38/2017, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària 

Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes en la 

Comunitat Valenciana, per als ensenyaments d'educació secundària i Batxillerat i ORDRE 

26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 

regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a 

través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en 

els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases 

reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents 

de titularitat de corporacions locals 

 Aquest document recull els aspectes i elements comuns per a la concreció dels currículums, els 

criteris per a determinar l'oferta de matèries opcionals, l'organització i funcionament dels equips 

docents en els processos d'avaluació i el programa de reutilització de llibres i materials curriculars, 

entre altres aspectes que regulen el procés d'Ensenyament-Aprenentatge. 

 Per als ensenyaments de Formació Professional, la concreció dels currículums es basa en 

l'ORDRE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior 

corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances; ORDRE 37/2012, de 22 de 

juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'estableix per a la 

Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mig corresponent al títol de Tècnic 

en Gestió Administrativa, REIAL DECRET 546/1995 de 7 d'abril pel qual s'estableix el títol de 

Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria i els corresponents ensenyaments mínims i REIAL 

DECRET 536/1995 de 7 d'abril pel qual s'estableix el títol de Tècnic superior en Dietètica i els 

corresponents ensenyaments mínims. 

III. PLC  

El Projecte lingüístic de centre, tal com queda definit en l'Article 13 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, 

de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu 

valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del 

Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i 

de l'alumnat. El PLC es va elaborar al curs 2020-21 i té una vigència de 4 anys, amb la possibilitat 

de la seua revisió cada curs escolar. Aquest pla part d'una anàlisi del context sociolingüístic del 

centre i de les escoles hi adscrites, i inclou els objectius i actuacions en cadascun dels àmbits 

d'intervenció: en l'administratiu i social, en l'acadèmic o de gestió pedagògica, i en el d'interrelació 

amb l'entorn sociofamiliar, la temporalització i els criteris d'avaluació del pla. 



 

 

IV. PLA DE CONVIVÈNCIA 

Seran aplicables l'article 124 de la Llei orgànica 2/2006, en la seua nova redacció donada 

per la Llei orgànica 8/2013, que estableix que els centres elaboraran un pla de convivència que 

incorporaran en la Programació general anual i que recollirà totes les activitats que es programen 

prestant especial atenció a les actuacions de prevenció de la violència de gènere, igualtat i no 

discriminació; l'article 8 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre de Protecció integral contra 

la violència de gènere, que insta que s'adopten les mesures necessàries per a assegurar que els 

consells escolars impulsen l'adopció de mesures educatives que fomenten la igualtat real i efectiva 

entre homes i dones; l'article 27 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència 

en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de 

l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i serveis (DOCV 

09.04.2008); l'Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la 

qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència (DOCV 

01.08.2014; l'Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula 

la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del pla de 

prevenció de la violència i promoció de la convivència en els centres escolars de la Comunitat 

Valenciana (*PREVI) (DOCV 28.09.2007); Resolució 98/IX, sobre la creació de la figura de 

persona coordinadora d'igualtat i convivència en tots els centres educatius, aprovada per la 

Comissió de Política Social i Ocupació en la reunió del 9 de desembre de 2015; i s'estableix el 

procediment per al seu funcionament; la Instrucció de l'15 de desembre de 2016, del director 

general de Política Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'acompanyament per a garantir 

el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat i la Llei 8/2017, de 7 d'abril, 

de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la 

Comunitat Valenciana. 

El Pla de Convivència és un model d'actuació planificada que contempla almenys els 

següents aspectes: Procediment d'actuació orientat a la prevenció i a aconseguir un adequat clima 

en el centre; model d'actuació respecte a l'alumnat que presenta alteracions conductuals que 

dificulten lleument la convivència escolar i model d'actuació davant situacions de possible 

assetjament escolar o assetjament. 

El pla de convivència ha de ser coherent amb la resta de documents de planificació del 

centre que recolliran les recomanacions del pla d'igualtat i convivència quant a la implementació 

de mesures que perseguisquen la igualtat real de totes les persones que conformen la comunitat 

educativa. 

V. PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 

 El ROF (Decret 252/2019, de 29 de Novembre, del Govern Valencià), constitueix un marc general 

en el qual s'estableixen els pressupostos tècnics, es defineixen les funcions i es determinen les 

estructures i principis organitzatius bàsics de l'acció orientadora i tutorial. 

El pla d'acció tutorial estableix els criteris generals que hauran d'orientar la labor de tot el 

professorat tutor al llarg del curs escolar, així com de cada professora o professor en el context 

del desenvolupament de les seues matèries. Així mateix, hauran de planificar-se les activitats 

d'informació i assessorament acadèmic i professional a l'alumnat, especialment a aquell que ha 

de prendre decisions enfront de diverses opcions educatives o especialitats, i les que afavorisquen 

la màxima adaptació i participació de l'alumnat en el centre, especialment del procedent d'un altre 

nivell educatiu o de nou ingrés, així com les que faciliten el desenvolupament personal de l'alumnat 

i la seua integració en el grup-classe. El pla d'acció tutorial conté activitats de sensibilització de 

caràcter coeducatiu, igualitari i inclusiu. 



 

 

El pla d'acció tutorial potència el paper de la tutoria en la prevenció i mediació per a la 

resolució pacífica dels conflictes en la millora de la convivència escolar; així mateix, inclourà línies 

d'actuació d'educació sexual seqüenciades, per nivells educatius. Aquest pla ha d'estar elaborat 

des d'un punt de vista racional, científic i no doctrinal, per a la prevenció de la violència de gènere. 

Aquestes actuacions, a més, garantiran la presència i el respecte de la diversitat afectiu sexual i 

d'identitats de gènere. 

VI. PLA D'ATENCIÓ A la DIVERSITAT I INCLUSIÓ EDUCATIVA (PADIE) 

 Atés que el sistema educatiu ha de proporcionar a cada alumne la resposta educativa que 

necessite per al seu desenvolupament personal i social, aquest PEC descriu el tractament que es 

donarà a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. S'estarà al que es disposa 

en l'article 121 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 

8/2013, de 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa; l'article 16 del Reial decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre; l'article 16 del Decret 108/2014, de 4 de juliol; la Instrucció del 15 de 

desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'estableix el protocol 

d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la 

intersexualitat i la Llei 8/2017 de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a 

la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana. 

El Decret 104/2018, de 27 de juliol del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat 

i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, l'ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa 

per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu 

valencià i la RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació 

Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació d'alguns dels principals procediments 

previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres 

docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, i es publiquen els formularis referits 

a l'avaluació sòcio-psicopedagògica, l'informe sòcio-psicopedagògic, el pla d'actuació personalitzat 

(PAP) i el dictamen per a l'escolarització  introdueixen una modificació significativa, ja que el focus de 

l'atenció a la diversitat no sols se centra en l'àmbit de la discapacitat, sinó sobretot l'alumnat i, 

especialment, sobre les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat i en risc d'exclusió 

educativa i social per raó d'origen, ètnia, llengua, situació econòmica i social, orientació sexual, 

identitat de gènere o característiques sexuals, capacitat i competència, en situació de desvaloració, 

desconsideració, discriminació o violència, o totes aquelles persones que per causes emocionals, 

funcionals, de convivència i participació, en interacció amb el seu context educatiu, poden estar 

sotmeses a pressions excloents o que troben barreres en l'accés, la presència, la participació i 

l'aprenentatge en el centre.  

Amb tot això, el PADIE de l'IES Penyagolosa recull la manera d'atendre la diversitat de 

l'alumnat, respectant el principi de no discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals del 

centre, tal com marca la LOE modificada per la *LOMCE, i desenvolupant les mesures d'atenció a la 

diversitat, tant generals com específiques, adaptant-les a les característiques del nostre alumnat i la 

seua realitat educativa. 

L'especialista en orientació educativa, com a responsable del procés de Tutoria-Orientació, 

recolza en el centre el procés cap a la inclusió i, especialment, en les funcions d'orientació, 

avaluació i intervenció educativa amb l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. 



 

 

El reconeixement de la dimensió afectiva de l'alumnat i el principi fonamental d'adequar 

l'educació a la diversitat, així com als canvis que experimenta la societat, comporta 

necessàriament una atenció particular a les característiques i necessitats específiques dels 

adolescents homosexuals, bisexuals, transsexuals o d'aquells que no responen a les expectatives 

de gènere. A aquest alumnat se'ls acompanyarà en el seu aprendre a ser, enfortint les seues 

capacitats afectives i enfortint la seua autoestima. I com a la resta dels seus companys se'ls 

acompanyarà també en el seu aprendre a conviure en una societat respectuosa i lliure 

d'homofòbia.  

Per al nostre centre la recent incorporació de la primera alumna amb disfòria de gènere 

(transsexual) va ser abordada com un repte i presentant-la a tota la comunitat educativa com un 

component més del procés de formació del nostre alumnat i dels propis docents, convertint-se en 

una oportunitat per a reforçar els valors de respecte cap a totes les diferències que ens 

caracteritzen com a persones, la qual cosa ens va portar a la programació d'un Pla d'intervenció 

per a alumnes transsexuals que comprén actuacions de formació i sensibilització dirigides a tota 

la comunitat educativa i ens ha dotat d'eines i estratègies per a donar resposta a aquesta alumna 

i a la seua família. Posteriorment van ser publicats la Instrucció del 15 de desembre de 2016, del 

director general de Política Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'acompanyament per a 

garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat i la Llei 8/2017 de 

7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere 

en la Comunitat Valenciana. 

VII. PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA  

 Aquest document del PEC, segons l'Ordre 44/2011 de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, 

per la qual es regulen els plans per al Foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat 

Valenciana, recull el compromís del centre per a treballar de manera transversal els aspectes 

relacionats amb la comprensió de textos i la producció d'aquests, tant escrits com orals, la 

dinamització de la lectura i la capacitat per a buscar i avaluar informació, així com per a utilitzar-

la i comunicar-la. Comprén un conjunt d'activitats i estratègies que faciliten el contacte dels 

alumnes amb els llibres i que permeten, a través del plaer de la lectura, la creació, la formació i la 

consolidació d'un hàbit lector permanent i necessari per a la formació integral de les persones. 

El pla per al foment de la lectura és una proposta o línia de treball que comprén el conjunt 

d'objectius, metodologies i estratègies d'un centre educatiu que conflueixen per a promoure el 

desenvolupament de la competència lectora de manera transversal (en totes les àrees, matèries 

i àmbits) i de la competència escriptora en tot tipus de textos (impresos, visuals, audiovisuals) i de 

suports (analògics, digitals...), a més de accions al voltant de la dinamització de la lectura i de la 

gestió i la dinamització de la biblioteca escolar com a espai educatiu. En aquest context i per al 

curs 20-21 el centre ha sigut seleccionat en el Programa per a la dinamització de les biblioteques 

escolars i el foment de la lectura en els centres docents de titularitat pública de la Generalitat 

2020. 

VIII. PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA  

 EL PLA DE TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA és un pla comú al centre de secundària 

i els respectius centres adscrits de primària, per la qual cosa cada centre ha d'adequar i sintonitzar 

les actuacions encaminades a facilitar el pas dels alumnes de l'etapa educativa primària a la 

secundària al caràcter propi del centre definit en el seu PEC, segons indica l'Ordre 46/2011 de 8 



 

 

de juny, de 8 de juny, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la transició des de l'etapa 

d'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana  . El Pla de 

Transició comparteix objectius, continguts i actuacions amb el Pla d'Acció Tutorial (PAT), el Pla 

de Convivència i El Tractament Transversal de l'Educació en Valors, per la qual cosa a través del 

pla s'hauran de consensuar aspectes quant a la convivència escolar i la gestió de conflictes en 

tots els centres participants. 

IX. NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 

 L'Article 83. del Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització 

i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària 

Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional estableix que els centres docents redactaran les 

normes d'organització i funcionament atenent el que es disposa en la normativa bàsica i d'acord 

amb les línies i els criteris indicats en el projecte educatiu. 

La comunitat educativa haurà de ser escoltada en les seues propostes per a l'elaboració 

d'aquestes normes i contemplaran, de manera prioritària, el pla d'igualtat i convivència incloent el 

conjunt d'objectius, principis, drets, responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència 

de tots els membres de la comunitat educativa, i que s'ajusta al que estableix el Decret 39/2008.  

Aquestes normes seran de compliment obligatori, recollint: 

Les normes de convivència i conducta. 

La concreció dels deures de l'alumnat. 

Les mesures correctores aplicables en cas d'incompliment (cal prendre en consideració la 

situació i condicions personals). 

No impedir l'accés en els centres a persones que visten robes característiques o pròpies 

de la seua identitat religiosa i que no suposen cap problema d'identificació o atempten 

contra la dignitat de les persones. 

Les mesures correctores que inclouen presenten un caràcter educatiu i recuperador, garantint el 

respecte als drets de la resta de l'alumnat i procurant la millora en les relacions de tots els 

membres de la comunitat educativa, Aquestes mesures correctores són proporcionals i coherents 

a les faltes comeses. 

Les nostres normes d'organització i funcionament inclouen el conjunt d'objectius, principis, drets, 

responsabilitats i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat 

educativa. Tracta d'establir unes normes d'actuació i convivència que, presidides pel respecte 

mutu i l'afany de col·laboració i participació, regulen de manera clara les relacions de tots els seus 

membres. Es desenvolupen per unes NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA, d'obligat 

compliment per tots els membres de la comunitat educativa., ja que tota relació humana i 

educativa precisa d'unes normes bàsiques d'actuació que garantisquen el desenvolupament de 

les activitats acadèmiques, el respecte entre tots els seus membres i un ús adequat 

d'instal·lacions i materials. A aquest efecte, haurà d'incloure, entre altres, les normes que 

garantisquen el compliment del pla de convivència i podrà incorporar els aspectes següents: 

a) L'organització que faça possible la participació de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

b) L'organització i repartiment de responsabilitats no definides per la normativa vigent. 

c) Els procediments d'actuació del consell escolar, i si és el cas, les comissions que en 

ell es constituïsquen per a agilitar el seu funcionament. 

d) L'organització dels espais del centre. 



 

 

e) Programa de reutilització i renovació de llibres de text, d'acord amb el que s'estableix 

en l'Ordre 26/2016 de 13 de juny. 

f) Atenció sanitària de l'alumnat amb problemes de salut cròniques i amb problemes de 

salut mental. Per a això s'estarà al que s'estableix en la Resolució d'1 de setembre de 

2016 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions 

d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a 

l'alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l'atenció a la urgència 

previsible i no previsible, així com l'administració de medicaments i l'existència de 

farmacioles en els centres escolars. Més recentment la Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

mitjançant la RESOLUCIÓ conjunta d'11 de desembre de 2017, de la Conselleria 

d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç de 

l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental, estableixen un protocol de 

coordinació per a l'atenció a l'alumnat amb problemes de salut mental que conté les 

instruccions i orientacions per a les actuacions coordinades del personal professional 

dels centres educatius i dels centres sanitaris de referència (pediatria/atenció primària 

i equip de les unitats de salut mental *infanto-adolescent). Aquest document estableix 

la forma de coordinació entre els centres d'educació i els centres de salut i unitats de 

salut mental infanto-adolescent per a garantir una atenció integral i unificada sobre la 

base de les necessitats de l'alumnat amb problemes de salut mental. El Reglament de 

Règim Intern recull el procés que se segueix en el nostre centre per a recaptar la 

informació de l'alumnat que pateix malalties cròniques que requerisquen atenció en 

horari escolar, la manera de difondre aquesta informació entre el professorat i la 

manera d'actuar davant una alerta escolar o incidència d'urgència de qualsevol 

membre de la comunitat educativa. 

 

 

 

        Castelló, a       de              de 2022. 


