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PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL
Els nostres VALORS
L’ institut Lluís de Requesens té com a elements propis que l’identifiquen i el
personalitzen els següents valors


La cultura de l’esforç, la superació personal, la responsabilitat i
l’autoexigència, l’esperit crític i la força del raonament tant del seu
alumnat com del professorat



La cultura de la pau, la solidaritat, el respecte pels drets individuals i
col·lectius que possibilita la convivència basada en el diàleg i els
processos de mediació.



Els valors democràtics basats en l’equitat i en la no-exclusió, en el
respecte a la pluralitat i el respecte a les llibertats individuals i
col·lectives.



El compromís amb la cultura i la llengua catalanes.



L’arrelament a l’entorn,
institucions.



Respecte per l’entorn natural i la preservació del medi ambient.

la cultura, la tradició, la memòria i les

La nostra MISSIÓ
-L’ institut Lluís de Requesens és un institut públic que imparteix estudis
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i de l’IOC. Té per missió
proporcionar un servei educatiu de qualitat adreçat a alumnes a partir de 12
anys. Aquesta acció educativa els ha d’aportar un desenvolupament integral
(personal, social i acadèmic) que els permeti esdevenir ciutadans
responsables, solidaris i respectuosos amb els altres i amb l’entorn i els permeti
incorporar-se a un nou tipus de societat multicultural i dinàmica.

La raó de ser del nostre centre és.


aconseguir que els i les alumnes assoleixin les bases que propiciïn el
seu èxit futur, tant en l’àmbit acadèmic com laboral, en funció de les
seves potencialitats, autonomia, i capacitat crítica que els permetin
integrar-se en un procés de formació al llarg de tota la vida.



La formació personal que contribueixi a desenvolupar i potenciar les
capacitats de l’alumnat, tot orientant-los per aconseguir la seva
maduresa i autonomia, perquè disposin dels elements necessaris que
els permetin prendre decisions amb vista a la continuïtat en els estudis
o a l’entrada al món laboral.



Orientar i assessorar a les famílies sobre el procés educatiu i
aconseguir la seva col·laboració i participació, per tal d’ajudar en el
procés formatiu de l’alumne.



Crear d’un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la
integració i implicació de tots els membres de la comunitat educativa en
el funcionament del centre, la millora de la professionalitat i l’adequació
a les noves situacions educatives.



Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat, tot evitant qualsevol tipus
de marginació o exclusió.



Fomentar l’interès, la curiositat i el respecte per l’entorn cultural i natural
i d’aquesta manera contribuir a formar ciutadans i ciutadanes
responsables, solidaris i respectuosos amb l’entorn, la societat i el medi
ambient.

La nostra VISIÓ
D’acord amb els valors i la missió, VOLEM millorar en els següents
aspectes:
 Formació de l’alumnat
Millorar el rendiment acadèmic del nostre alumnat a través de les eines
pedagògiques basades en el desenvolupament :
A) un corpus curricular bàsic i transversal.
B) ús de les TIC.
C) foment del gust per la lectura.
D) impuls de les llengües estrangeres i, especialment, donar una bona
competència de comunicació en l’anglès.
E) promoció de les habilitats socials i del treball cooperatiu.

F) potenciar l’esperit d’observació i recerca, tot utilitzant diferents tipus
de llenguatge i recursos.
 Atenció a la diversitat
Fomentar l’adaptació dels continguts curriculars a les diverses necessitats dels
alumnes en el marc de l’atenció a la diversitat, impulsant, sempre que calgui, la
formació permanent del professorat.
 Convivència en el centre
Impulsar la millora contínua de la convivència i l’ordre, emmarcats dins del
projecte de resolució de conflictes a través de la mediació.
 Un equip de professionals
Eficaç, motivat i compromès amb el projecte educatiu impulsant, sempre que
calgui, la formació permanent del professorat
 Relació amb les famílies
Ser un centre participatiu, on les famílies col·laborin en el procés educatiu dels
alumnes.
 Desenvolupar el concepte de ciutadania
Ser un centre que contempli la formació integral de l’alumnat, que tingui la
voluntat de formar persones compromeses amb la societat, solidàries,
dialogants, respectuoses amb el medi ambient, respectuoses amb els altres,
amb esperit crític i responsables.
 Relació amb l’entorn
Ser un centre educatiu integrat a l’entorn i que sigui un punt de referència en la
vida educativa i cultural de Molins.
 Una escola verda
No només de nom també de fets amb actuacions fermes que la reafirmin com a
tal.
 Un centre
Ben equipat i modern. Ens cal un nou institut que compleixi totes les condicions
per a ser un centre del segle XXI

