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Ideari del centre 

 

L’institut de Maçanet de la Selva, centre de titularitat pública, parteix d’un seguit de supòsit 

ideològics, alguns referents a la conceptualització de l’educand, i d’altres en referència a la 

funció del propi centre, que determinen la seva acció educativa. Aquests supòsits són: 

Centre 

- L’escola o centre educatiu han de proporcionar a l’alumnat eines per promocionar el 

canvi social. 

- L’aprenentatge és un procés que té lloc al llarg de tota la vida de l’individu i va més enllà 

de les adquisicions de coneixements que tenen lloc sota el guiatge d’un adult. L’estada 

del jove al centre educatiu en l’etapa de l’ensenyament obligatori ha de permetre-li 

assentar les bases d’aquesta capacitat d’aprenentatge autònom i continu. 

- L’educació, a banda de l’ensenyament, serà un dels objectius fonamentals del centre 

educatiu, i  la tasca educativa és la fita fonamental de l’acció pedagògica del professorat i 

dels membres del PAS. 

- L’acció del centre educatiu s’estendrà a tots aquells aspectes de la persona susceptibles 

de millorar la integració i participació satisfactòria del jove al seu entorn. Això inclou les 

capacitats cognitives, ètiques, emocionals, creatives, expressives i socials. 

- El centre educatiu posarà l’accent de la seva acció educativa en el paradigma de la 

construcció de l’aprenentatge, i en especial utilitzant estratègies col·laboratives i de 

participació.  

- El centre promourà la participació de l’educand en la vida del centre i en el seu procés 

educatiu, en la mesura que li sigui possible pel seu nivell de maduresa i edat. 

- El centre vetllarà per la participació de les famílies en la vida del centre i fer, en la mesura 

del possible, el guiatge necessari per a la correcta interacció en el si del nucli familiar. 

- També vetllarà per garantir un total respecte cap a totes les llengües com a expressió de 

la identitat de la persona, i tendirà a un ús igualitari de totes les llengües que li són 

pròpies en el seu marc social, tant autonòmic com nacional i europeu. 

- El centre basarà el seu enfocament metodològic i didàctic en la utilització de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació, així com en les noves Tècniques de 

l’Aprenentatge i el Coneixement. 

- El centre educatiu ha de vetllar per tal que els joves puguin fer una projecció acurada de 

l’adult que volen esdevenir, i per tant, ha de proporcionar-li models personals, 
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professionals i de conducta que siguin bons referents de cara al seu correcte 

desenvolupament com a persona. 

- El centre vetllarà per aquells aspectes de la diferència de gènere que puguin 

estigmatitzar conductes i generar estereotips, tant pel que fa als temes curriculars com  

aquells que es refereixen al “currículum ocult”. 

- El centre tindrà cura del medi ambient, i cercarà la sensibilització i la formació en valors 

de l’alumnat respecte els temes que impliquen l’harmonització de l’Home i la Natura en 

el marc del desenvolupament sostenible. 

- El centre té vocació d’integració en l’entorn i, com a tal, ha de participar de l’entorn 

social, econòmic, associatiu, esportiu i cultural, amb l’horitzó de dissenyar un Pla 

d’Entorn, conjuntament amb el govern municipal, que determini la forma i manera 

d’aquesta participació. 

- El centre ha de promocionar l’esforç, l’èxit i la autosuperació per a la millora personal, i 

ho farà cercant els motors motivacionals naturals del jove: els seus interessos, el 

reconeixement personal, el reconeixement institucional i la recerca del seu benestar 

emocional.  

- El centre cercarà l’atenció en el desenvolupament equilibrat dels diferents tipus 

d’intel·ligències de l'alumnat, i ho farà planificant activitats de centre que contemplin les 

manifestacions d’aquestes. 

- El centre, en el seu disseny curricular, considerarà l’error com a font d’aprenentatge i la 

seva gestió com a estratègia per a la millora autònoma del coneixement. 

- En el seu disseny curricular i en tots els aspectes organitzatius (horari, assignació de 

professorat i grups, distribució d’aules, assignació de matèries i professorat, etc), el 

centre cercarà l’optimització dels aspectes que repercuteixin en la millora de l’activitat 

pedagògica. 

- Fomentarà la formació permanent i col·laborativa del personal que hi treballa. 

- Vetllarà per la participació de l’equip pedagògic en totes les decisions que els afectin, i  

promourà la col·laboració i el treball en equip cooperatiu entre ells. 

 

 

L’educand 
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- L’alumnat, com a persona,  ha de gaudir del respecte necessari a les seves 

característiques personals i socials, siguin quines siguin aquestes, sempre en el marc de 

la convivència i la tolerància. 

- L’alumnat és, abans de res, persona, i més enllà del seu rendiment acadèmic, els 

professionals del centre educatiu, des de l’àmbit pedagògic fins el personal de serveis o 

administratiu, han de vetllar dins de la seva responsabilitat professional, pel seu benestar 

i les seves necessitats com a  infant. 

- Les persones són, per definició, diferents, i per tant responen a ritmes i estils 

d’aprenentatge diferents. Els professionals pedagògics del centre vetllaran en la mesura 

del possible per respectar aquestes diferències sense que aquestes esdevinguin motiu de 

discriminació de cap classe.  

- L’alumnat té dret a  ser educat i format en el marc de la convivència igualitària entre els 

seus companys, i que les seves característiques personals no siguin un impediment per 

créixer i aprendre entre els seus iguals. 

- L’alumnat ha de fer de l’aprenentatge una eina de participació a l’entorn. 

- L’alumnat serà acollit partint de la tolerància i acceptació de les seves circumstàncies, a fi 

i efecte de garantir que aquest procés d’acolliment permeti conduir-lo cap a una millora 

de la seva integració social, lingüística i emocional. 

- L’alumnat, en el seu procés de desenvolupament personal, ha d’aprendre tant com pugui 

a partir dels coneixements significatius dels quals disposa, i per tant, l’avaluació de 

l’aprenentatge tindrà sempre en compte aquests dos aspectes: les seves capacitats 

d’aprendre i els coneixements dels quals parteix i que li són significatius. 

- El jove i la jove han de gaudir d’un tracte just i mereixen ser escoltats i   respectats en les 

seves reivindicacions en el marc del respecte als drets de la convivència de tota la 

comunitat educativa. El Reglament de Règim Intern determinarà, en últim cas, les 

normes últimes d’aquesta convivència que suposaran els límits de cada un dels 

estaments d’aquesta comunitat. 

- L’alumnat, com a persona, ha de ser educat en l’acceptació de la diferència i en la gestió 

del conflicte com a eines de millora personal. 

- L’alumnat, en el seu procés de formació i educació, ha de tendir a la millora de les 

competències que li permetin una millor gestió i integració en el seu entorn. Aquests 

aspectes competencials hauran de ser un dels fonaments del sistema avaluatiu del 

procés d’aprenentatge. 


