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PLA INSTITUCIONAL INSTITUT F.X.
LLUCH I RAFECAS

PLA INSTITUCIONAL DE L’ INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS
MISSIÓ
Som un institut públic del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya
que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria i ensenyaments
postobligatoris de batxillerat i de formació professional de grau mitjà i de grau
superior.
És voluntat del centre formar, orientar i acreditar l’alumnat en l’adquisició de les
competències bàsiques; oferir una formació integral de qualitat capaç de formar
persones amb aptituds per seguir estudis universitaris i de formar professionals ben
qualificats, afavorint així la seva inserció laboral i la seva promoció professional.

VISIÓ
L’ Institut F.X. Lluch i Rafecas vol:
Arribar a ser centre de referència de la comarca, tant d’educació secundària com de
formació professional, tant per tradició i història, com pels seus resultats acadèmics i
de formació.
Ser un centre que fomenti l’aprenentatge significatiu i constructiu a través de
l’observació, la manipulació, l’experimentació i la recerca.
Aconseguir un entorn educatiu que tingui un prestigi per la qualitat de la seva gestió,
la seva imatge externa i la seva relació amb l’entorn social, institucional, tecnològic i
empresarial de la comarca.
VALORS
Els valors que defineixen la identitat de l’ Institut són:
-

-

-

-

El diàleg i el consens dins de la comunitat educativa, entenent que l’
Institut és una organització en la qual les actuacions de cadascun dels seus
membres s’han de complementar i no neutralitzar, evitant les conductes
personalistes, descoordinades o insolidàries.
La participació activa en els processos democràtics del centre.
La gestió, basada en el lideratge participatiu, el treball en equip i la
responsabilitat de cadascun dels membres que treballen en el centre, en
un clima que afavoreixi la participació activa i creativa.
La implantació gradual dels principis de la Qualitat i Millora Contínua,
entesos com l’autèntic catalitzador de la feina ben feta.
La implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge, formació i
educació dels seus fills i filles.
La creació dels elements necessaris per que el treball de totes les
persones del centre estigui basat en la participació, la innovació i en la
voluntat per afrontar canvis i nous models.
El respecte i estima al medi ambient.
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