
 TRETS D’IDENTITAT 

 Aprovats pel Consell escolar el 18 de gener de 2021 

 L’Institut d’Esporles té com a fites: 
 ❏  Oferir  a  la  comunitat  educativa  un  ambient  basat  en  el  respecte,  la  participació  i  col·laboració  entre  tots  els  seus  membres  (alumnat,  professorat,  famílies  i 

 institucions). 
 ❏  Oferir  al  seu  alumnat  una  formació  integral  on,  a  més  dels  objectius  i  les  competències  clau  establertes  a  l’ESO,  es  puguin  desenvolupar  les  necessitats  de 

 formació que la societat requereix  i la seva formació  com a persones. 
 ❏  Aconseguir un alt grau d’èxit escolar que permeti a l’alumnat progressar tant a nivell acadèmic com personal. 
 ❏  Assegurar el coneixement i l’acompliment dels drets i deures que afecten als membres de la comunitat educativa. 
 ❏  Promoure  la  igualtat  d’oportunitats  afavorint  la  inclusió  de  tot  l’alumnat,  especialment  d’aquells  que  tenen  més  necessitats  educatives,  garantint  en  tot  cas 

 l’atenció a la diversitat. 
 ❏  Promoure la participació de l’alumnat en l’entorn més proper amb el català com a llengua vehicular i, al mateix temps, l’interès per altres llengües i cultures. 
 ❏  Coeducar, és a dir, educar per a la igualtat de condicions, tracte, oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, identitat o orientació sexual. 

 Els principis que ens marquen la referència són els següents: 
 ❏  Ser coherents entre el que diem i el que fem. 
 ❏  Fomentar les actituds de respecte, diàleg i tolerància. 
 ❏  Educar en els valors de justícia, solidaritat i igualtat. 
 ❏  Promoure la col·laboració i la participació responsable. 
 ❏  Valorar l’esforç i l’afany de superació. 
 ❏  Revisar contínuament la nostra feina per tal de plantejar-nos anualment objectius de millora 

 Es prioritzaran les següents estratègies: 
 ❏  Revisar contínuament el procés d’ensenyament aprenentatge. 
 ❏  Realitzar el seguiment del nostre alumnat tant a les proves d’avaluació de diagnòstic  com als resultats  acadèmics de 1r de batxillerat. 
 ❏  Organitzar comissions per impulsar activitats transversals. 
 ❏  Potenciar la implicació del professorat i de tota la comunitat educativa en el funcionament del centre  i en les activitats organitzades per les comissions. 
 ❏  Impulsar la comunicació amb les famílies i facilitar la seva participació 
 ❏  Valorar el grau de satisfacció respecte del funcionament del centre per part del personal docent i no docent, l’alumnat i les famílies. 
 ❏  Oferir activitats complementàries que permetin la participació i integració del centre al poble. 
 ❏  Potenciar el Pla de Convivència i el Pla d’Igualtat per tal de prevenir les conductes violentes en tots els nivells i formes, especialment de la violència masclista. 

 Aspirem a ser un centre on: 
 L’ Equip directiu: 
 ❏  Realitza una gestió basada en l’autoavaluació i la millora continuada. 
 ❏  Facilita la formació continuada del seu professorat i la innovació en la pràctica docent. 
 ❏  Facilita i compta amb la implicació de tota la comunitat educativa. 

 El  professorat  està  compromès  amb  desenvolupar  una  tasca  docent  professional,  afavorint  el  funcionament  del  centre  i  col·laborant  en  el  compliment  del 
 Projecte Educatiu. 

 Per aquest motiu: 
 ❏  Fomentarà els canals de comunicació existents per tal d’afavorir la col·laboració i el diàleg entre els diferents membres de la comunitat educativa 
 ❏  Realitzarà un ensenyament basat en: 

 ●  L’adaptació a les característiques i necessitats educatives de l’alumnat. 
 ●  El desenvolupament de l’autonomia i el foment de la iniciativa personal de l’alumnat. 
 ●  La utilització de metodologies de cooperació i treball en equip. 
 ●  L’ús habitual de les noves tecnologies  com a eina  d’aprenentatge. 
 ●  El foment de l’hàbit de lectura i de les diferents estratègies d’aprenentatge. 
 ●  Els projectes, treballs de recerca i l’exposició oral com a mitjans d’autoaprenentatge i comunicació. 
 ●  Realitzar un aprenentatge que desenvolupi, fomenti i promogui les competències clau. 

 ❏  Fomentarà (amb el seu exemple i formant part de les diferents comissions) el coneixement crític i l’assoliment d’actituds positives respecte a: 
 ●  La llengua pròpia de les Illes Balears i les diferents llengües i cultures. 
 ●  La nostra societat, fomentant actituds de col·laboració i solidaritat. 
 ●  La tolerància i el respecte cap als altres independentment de les seves característiques,  creences  i necessitats. 
 ●  La utilització del diàleg i la mediació per a la resolució de conflictes. 
 ●  La cura del medi ambient i el consum responsable. 
 ●  L’hàbit lector. 
 ●  L’assoliment d’hàbits beneficiosos per a la salut. 
 ●  La integració de la cultura coeducativa en el centre. 

 L’alumnat està compromès activament en: 
 ❏  Assegurar un ambient de respecte entre tot l’alumnat, tant dins com fora de la classe i evitant o denunciant qualsevol actitud que el pugui ser perjudicial per 

 qualsevol membre de la comunitat educativa. 
 ❏  Mantenir una actitud de treball i esforç per aconseguir un eficaç desenvolupament de les seves competències. 
 ❏  Demostrar maduresa en l’acompliment de les responsabilitats assignades dins del grup i dins del centre en general. 
 ❏  Facilitar el manteniment de les instal·lacions del Centre evitant realitzar un mal ús de les mateixes i realitzant suggeriments de qualsevol aspecte que es pugui 

 millorar. 
 Les famílies participen en el procés educatiu, adoptant les mesures necessàries per: 
 ❏  Afavorir el desenvolupament dels seus fills tant a nivell acadèmic com a nivell d’hàbits actituds, interessant-se, a la vegada,  per conèixer-ne l’evolució. 
 ❏  Estimular al seu fill/a per a que realitzi les tasques i activitats que se li encomanin. 
 ❏  Assistir a les reunions que es convoquin des de l’IES. 
 ❏  Informar al centre seguint els canals de comunicació pertinents (professorat, tutors/es, equip directiu) d’aquells aspectes que puguin afectar a la formació del 

 seu fill/a o a la seva relació amb el Centre. 
 ❏  Respectar i col·laborar en l’adequat funcionament i compliment del reglament del centre. 
 ❏  Col·laborar activament en els òrgans de participació establerts per als pares i mares (AMIPA, Juntes de delegats, Consell escolar) aportant suggeriments i 

 propostes de millora. 


