Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Puig Castellar

Funció, perspectiva i valors
Funció
Què: L'Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet té com a funció la formació
intel·lectual i cívica del seu alumnat. L'institut considera l’esforç sostingut com a
procediment bàsic de la seva formació intel·lectual, que ha d'integrar el conjunt dels
sabers humans des de cadascuna de les diverses àrees. L'institut considera
l'aprenentatge de la convivència i el civisme inseparables del progrés intel·lectual i
acadèmic de l'alumnat.
Per a qui: El nostre centre és integrador, i afavoreix la socialització i l’educació de tot
l’alumnat, independentment de les característiques socioculturals, socioeconòmiques,
ètniques i lingüístiques del seu origen familiar -tan diverses a Santa Coloma-, tenint en
compte els objectius de cada estudi -ESO, Batxillerat i Cicles Formatius-, i contemplant i
atenent en la mesura del possible la diversitat del ritme d'aprenentatge de cada alumne/a.
Per a què: La raó de ser del nostre institut és, en un nivell general, formar un alumnat
valedor dels drets humans, respectuós amb la diferència i de tarannà dialogant,
responsable amb la seva salut i amb el medi ambient, actiu i crític amb el coneixement i la
societat.
En un nivell més concret:
•
L’ESO li ha de fornir un domini suficient de les competències bàsiques i una cultura
general adequada per afrontar amb èxit estudis postobligatoris.
•
El Batxillerat, li ha de fornir un domini suficient de competències complexes en les
diferents branques de la ciència i el pensament, i deixar-lo en condicions d'afrontar
amb èxit els Cicles Superiors i els estudis universitaris.
•
Els Cicles Formatius l’han de preparar per afrontar els reptes del món laboral
especialitzat, i estimular-lo per a una formació més àmplia.

Perspectiva
L'Institut Puig Castellar vol ser un centre integrat al seu entorn, on els alumnes
esdevinguin ciutadans ben formats, amb esperit crític, responsables i compromesos en la
construcció d’una societat més harmoniosa, solidària i respectuosa amb el medi ambient.
Volem que els estudis que s'imparteixen a l'institut i les activitats que s'hi desenvolupen
contribueixin al desenvolupament de la seva àrea d'influència i a la formació i a la bona
convivència de la seva població.
Ens volem veure com a centre impulsor de l’ús de les TAC, per tal d'oferir tots aquells
entorns d’aprenentatge que afavoreixin l’èxit acadèmic i, si és possible, esdevenir
referència en l'aplicació i desenvolupament de solucions basades en l'ús de programari
lliure.
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Volem fomentar l'ús de les llengües estrangeres dins de l'aprenentatge i com a eina de
comunicació interregional.
Pretenem assessorar els titulats recents en la formació continuada, en el procés d'inserció
laboral i, en la mesura del possible, en activitats d'emprenedoria empresarial impulsant la
creació de cooperatives.

L'institut aspira a ser reconegut com un pol de coneixement i d'èxit acadèmic, i com un
exemple de convivència, on es fomenta el coneixement i el respecte mutu entre diferents
cultures, facilitant la integració dels alumnes nouvinguts, i on l’ús social del català sigui un
fet dins la comunitat educativa i el seu entorn.

Valors.
L’actuació diària de l’Institut Puig Castellar s’inspira en els següents valors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interès per les humanitats, l’art i la ciència, mitjançant la progressiva familiarització
amb el seu estudi.
Salut, basada en la cura i potenciació del propi cos i el respecte de la natura i el
medi ambient.
Autoestima, basada en la consideració que mereix tota persona i en l'estímul de les
seves capacitats.
Tenacitat: capacitat d'esforç i superació; d'un treball perllongat al llarg del temps per
aconseguir uns determinats objectius.
Esperit crític, entès com la capacitat de fer una anàlisi reflexiva de les dades que
tenim al nostre abast per tal de de construir una opinió pròpia.
Treball col·laboratiu.
Convivència responsable i civilitat, fonamentades en el diàleg, el respecte mutu i de
les normes.
Democràcia; participació activa en la vida del centre de tots els membres de la
comunitat educativa, cadascun segons les seves responsabilitats.
Laïcitat; respecte de totes les opcions envers el fet religiós, sempre que no en
resulti un perjudici per a la comunitat o per a qualsevol dels seus membres,
Foment de la participació profitosa en la societat.
Estima del país i de totes les cultures i llengües del món.

El professorat i el personal d'administració i serveis de l'Institut apliquen aquests valors en
la seva pràctica professional i docent, i en fomenta l'aplicació per part de l'alumnat.

Codi doc.: Funció,perspectiva i valors def..odt

Data revisió: 29/11/13

Missió, visió i valors del centre
Elaborat: Director/Coordinador de qualitat

Data impressió: 14/03/15

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès

Pàgina 2 de 2

